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᾿Ρα πΖϑα Ὀγ [πΘ ᾿πίθυπθὶ Αγομίνθ. 
'η 2011 ννη [μπαΐπα ΓΟ ΠῚ 

ϑηἰνθιϑίίγν οἱ Τογοηΐο 

ἦ 

- Ὁ 
ὑγ42 ᾿ ΠΝ ἘΣ 

ἮΝ 9. «αν γα τς, Ῥδπππ Ἵ ᾿ν 

τἱ ῃ 

ὙΣΣΞΣΝ 

Ἂ »- 

Μἰϊρεγνννννν. γον. γον αϑί ἰ!β γι ηϊοίαἰ δορὶ! 
ΤῸ 

ἴ, λο, 
ΝΣ 



χλι Ὁ 

ἘΠ Π Π ΩΣ 

ΡΙΠΤΑΆΘΗΙ. 

ΡΥΤΉΪΟΙ ΒΙΑΤΘΟΙ ΤᾺΙΝ 

ΒΕΘΕΝΘΌΙΤ 

᾿αὐΠΠΗΕΙΜΌΞ ΒΕ. ΡΑΤΟΝ. ἡ 

9097996 

6. 5. 

ΒΕΒΟΙΙΝΙ 

ΑΡΌΡ ΝΜΕΙΡΜΑΝΝΟΒ 

ΜΌΟΟΟΧΟΙΙ. 





ΡΒΑΒΕΑΤΊΟ. 

δι αυϊὰ παϊλοί ΓΘ πηθὰ Ρυ Ποογαπὶ αἰδορσοῦαπι Ρ] ΔΓΟΒὶ 

ΟΥΤΘΟΘη510, ποὺ [ΡΟ γ 11 ΥἹΓῚ ἀοοί55: 1 ΜαχΙμ 8 ηὶ Τ͵Θα 

δοοθρίαπι Γοΐθσο. (οαϊοιπὶ ποί {1 πη6 ἰπβίγυχι; βοῃθάδ8 ἰῇ 

{α]θ5 ΟΟἸ]αίοΠ68 οοάϊοιιπὶ ῬΑΓΙΒΙθηβί πη ἃ Κοηίο ἴδοίαβ Ρϑιϊ- 

5 15616 ἰῃ ΒΙΒΙοίμθοα Ναίϊομα!! (ϑυρρ!. αν. 9597) ββθγνυδίδϑ 

ἀδβουρίαβ Παροὶ Ἂἀθβοῦθθηἠδβ τηϊῃϊ τηϊ]811; ἀθ ᾿δο ηβ 4188 

παροΐ οοὔάθχ Ε ἴῃ ἀΐαίοσο “6 Ποίθοίια Ογδου!οῦιμη᾽ ἀθααθ 

ΝΙΟΟΪαΙ [Θοηϊοὶ ἴῃ ἀΐδίορο “06 Ῥγίῃϊδθ Οὐδοι} 8᾽ θη θη ἀδίϊοη]- 

θὰ85 ΟΟΓΓΟΓΘΠῚ τη6 ἴδοϊί. ΥἹγοΟ ἰδηίο, 41 οᾶιβᾶπ) ΠΊΘΔΠῚ 

ΤΙουΐο οομηπηοπάανιί, [ΠΔαἸγίοο ἀθ ΥΥΠΑπιονΣ ΜΟΙ] ΘΠ ΔΟΓΗ͂, 

σΡαΙΪα8 485 ΟὟ [ΠΔΡΉΔΠ) 6]18 ἰῃ Τη6 ὈΘΠΘΥΟΪΘηΓ8Ππ| ὨΔΡ6Ο, 

ΠΘΩΙΘ 88.158 ἀἰρηὴθ ἃσθῦ6, ΠΘ4Π16 ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟῚ ΔΡΘΓ6 ΡΟΒΒ.Π1). 

(οαϊοο5 [4105 (ἈοΙηδηο5 ϑηθίοβ ΜΘ] ΟΙ ΔΘ 565) ἴῃ ΠΠΘΕΠῚ 

δὰπη ΟΟὨ ΕΠ ἀθβου ρϑιίαθ Ιοδηη65 ἀγθυθὴ ἰδηΐα ΟΠῚ ΟἸΓἂ 

501ΠΟἸ ἀ] πα 16 αἱ 608 ἰδ {8 Π| 511} ΟΟἸ}}18 ΠΑ ΌΘΓΘ τ] ῃὶ Ὑἱ ἀθαγ. 

ἈοΙαίοηθ8 6}118 (θυπηδηϊοθ Τη60 τορᾶΐι ΒΟΥ ρίδβθ 60 [θΠΊΡΟΓΘ 

40 ᾶθὸ ΑΠρΊΪΟΘ. ἀΙββουοῦα ἴῃ ΔΉΪ0 ἢδθαΐ, ΠΟΙ αὶ [,Αίπη6 ταά- 

ἄθγθ. (ὐοάϊοθβ ἄιιο5 Ρδυ βίθη868 (Ε οἱ ΒῚ) δοοσιγδί ββιπηθ ο0Π- 

{1} ΗυΡονίυ5 Ῥογποῖ. δ᾽ 8018 Κοῃηΐ οο] αίϊομθ αἰ Τ1Π] 

᾿ουϊδβαί, ἀθ βίδίια οοάϊοῖβ Εἰ Ρ6β51Π|6 114|0Ά 556]. 

Οοάϊοο5 δά ιθαὶ Πο806: 

Ε --- Ραγ. ἀγ. 1672, τηρϑιηριηδοθιβ, 8860. ΧΙΠ--- ΧΙῪ, 

Οοπίϊποίὶ Ρ] αλλ ὙΥἱδ5 οἱ Μογα] 8. Οτγάο Μογδιυτὴ ἰὸς οϑί: 

1. ἀθ νἱγΐαϊο οἵ υἱο ὅ. ἀδ ἱπὶπηϊοογαπι αἰ] 1ςαἴ6 

2. ἀ6 οἀποαίίοπο ραθγογυ τη 0. ἀ6 δυάϊοπαϊβ ροϑὶϊβ 

ὃ. 46 ργοΐδθοϊῦ!θια5 ἱπ νἱγίαϊθ ᾿ ἢ, ἄδ δἀυϊαΐογτα, δὲ δπιΐδο 
4. ἀθ 86γὰ πυμῖηῖβ νυἱπάϊοϊα 8, ἀ6 86 ρ80 οἰΐγα ἱπν. Ἰδυάδη ὁ 

4 



21. 

. ὅδ 

. ἐδ 

. ὁ 

. ἀθ 

. δ 

. ὧδ 

. 6 

. ὧδ 

. δηϊπηῖη6. ἃΠ ΘΟΡΡ. δἢϊ, 5. ῬθῖοΓ 68 

. ἅ4υἃ ἃη ᾿ᾳηῖ5 ὉΓΠΪῸΓ 

. ἀθ βυρδγβίτοπε 

. οοηδοϊαῖϊο δὰ Αρο]]οπίυπι 

. Θομβοϊαῖίο δὰ ὈχΟΙΕΙῃ 

. ἀδ δα !ΐο 

. (]θὰ 

. Οἴθο 

ΡΕΛΔΕΕΒΑΤΙῚΟ 

σο θη άδ ἰγὰ 

οσυγΙοβίϊαῖο 

τγράπα}}} τὰ Δα ΤΩ 

ΥἸτ1050 ΡαάοΓ 

ἔγαίογ πὸ ΔΙ ΠΟΓΘ 

ΒΑΡΡΟΪ αἴθ 

δυάϊοπάο 

δι σοῦ. πλ] ἰτὰ ἀ 5 6 

ουρτἀϊαΐο ἀϊνττ απ 

[ογἴαπᾶ 

ἀδ 

ἀθ 

ἀ6 βίογία Αἰδ θη θη 51.Πὶ 

. ΟΠ ῥΓΪπο. ΡΒΠ]ΟΒΟΡΗ. 6556 

. ἀδ βδηϊίαίθ ργδϑοθρία 

. δὴ 586ηὶ 5ζ βσογθηθᾶ ΓῈβ Ρ. 

. ὙΠ βδρίθηϊ. ὀοηνὶν απ. 

. ἀ6 ἰβίάε οἵ Οβιγιάθ 

. 46 πιυ]ΐογαμπη νἱρίαςιθα5 

.- Θοπυρ4}1ἃ ρΓαθοθρῖδ 

. δὰ ρῥνΙηοίροιη ἱποΡ πα απ 

. 46. δβδὰ οαγεΐαπι ογαῖί. "Π 

. ἦε ἴαΐο 

. Ρ]αἴοπίοαθ 4αδοϑίϊο 68 

. 46. πηυδῖοᾶ 

. δίοϊοοβ ἀρβυγά. ροϑίϊβ ἀΐσογα 

. ΑΓ Βίορἢ. οἱ Μεπδπαγὶ οοτηραΓδῖ. 

2. ρῖξ. ΠΡΡῚ ἀθ ἅπῖτηᾶ8δ ὈΓΟΟΓ. 

. ΒΟ μ0556 50ν. γἷν! 566. Ερὶ- 

ΘΟΌΓΌΙ 

,. ἀἄ6 Ἰαϊδθηΐο νἱνεπάο 

᾿ 45, 

4θ, 

τθ. 

ἐν β 

18. 

[Ιὴ 8644. οἰΐο βθουηάιπ ἢθ ΠΟ 

6 οοάϊοθ οἰ θθουγῖπηο γοίζ ΤΥθὰ . 20 ἀθβοῃιο 6 δ ν 

ὉδΡου Ποΐδγαησ σοη ΡΙ ΑΓ 5. ΜΟΡΆ}1ὰ 1 (ΑΙ άθηθαῦς 1877)“. 

[ἡ βουρίῖϊβ 08, 69 υἱοῦ οΟἸ]αίοπθ Κοπίϊ, ἴῃ βουῦρίο 72 οο}]8- 

ἰἴοπ Τιϑαΐ (2 αδβοι. οἷο. Π. Ομΐδα 1881). 

δὺ Υἱϊοβίαβ δὰ ἰηΐο! εὶς. 50} 

ἀδ διῆογθ ῬΓΟΪ 5 

.« ἀδ ἸηνΙάϊα οἵ οὐΐο 

.« ἀδ ὑπϊὰβ 1π ΓΘ Ρ. ἄοπι. 

. διπᾶίογῦ [6 ΠΑΡΓὰ ἔἰ0Π65 

. συδοβίϊοηθβ πᾶΐα γα! 68 

. ἀθ ῥ᾽ δοῖ 15. ΡΒ1]|05, ΠῸῪ 

. ἀθ νἱνίαϊθο τπηογὰ]Ϊ 

. ἀ6 ρῬγίπιο ἔγιρίάο 

.« ἀ6. οιηθγο 

. νἱρταΐοθπη ἀοοοῦὶ Ρο586 

ἄς ἔογῖαπα Βοπιᾶπου πὶ 

. ἀδ ΑΙοχ. 5. νἱγίαϊε 5. ἔογιϊ. 

ογαῖϊ. Π 

. Ῥγαθοθρία ρογθηᾶδα Γγοὶ Ρ. 

. Τεβαπι οἵ ᾿πρ. Δρορθίμοριηδία 

. Δρορβίδοριηδαία [δοοπῖοᾶ 

(ἰπβεϊταΐὰ Τἀοοπΐοᾶ 

[μΔοα πάρ απ ΔροΟρμ Βαριηαΐδ). 
. ῬᾶΡ4]}161ἃ 

. 4υδοδίϊοποβ ἤομῃ. οἱ ἀγδϑοᾶθ 

ΟΝ ογδΐογαμι νἱΐδθ 

. θΡαΐα γαΐϊοββ υἱϊ 

. (6 νἱϊαπάο 86 Γ6 8116Π0 

. 46. δ[οϊοογαπι ΓΟΡΟΡ ΠΑ ΠΕ 5 

. ἀδ 5011 6γἴϊα δηῖππ δ] πὶ 

. ἐθ Εἰ ἃραά δε! 

. ἀθ ἀεΐδθεϊα ογδουϊορυι 

. δἃιηδίοῦγ 8 ἜΝ 

. (6. ἴδοϊθ ἴπ ογθϑ ἰπη80 

. ἀ6 Ρνίβῖδθ οὔθ] 5 

. δάνογβαυβ (ἰο]οΐδη 

. ἀδ οομμπαπίθαβ. ποῖ {15 

. (6 ρσϑῆϊο ϑοογδί!β 

ἀ6 Ηδγοάοῖ! τηδ]!ρηἰΐζαΐα 

ἀ6 δηϊπιᾶθ ῬγΟΟΓ. ἴῃ ΤΊη860 

ζυϑεβίϊοπαμῃι οοπνίν. 1]. [Χ 

ΟΓΟΙΠΘΙΏ. 



ΡΕΑΒΒΑΤΙΟ Υ 

Α -Ξξξ  Ραν. ασὐ, 1071, τη γα δοθιβ, ἃπηὶ 1290. (ομπιϊποί 

γΠα5 οἱ (ογῦρὰβ Ρδηιάθιμη (4ιοὰ ἀϊοϊίαγ) Μογα πη, 1. 6. 

βου ρία 1---609. 6 Ποὺ ᾿ΐθμι οοάϊοθ τοί Ταθὰ (Ζαν ΘΟ 650}. 1). 

ὕ τον οοἸ]αϊϊοπα ομιὶ ἴῃ βου ριϊβ 68, 69. 
Ναί. ---- γαΐϊο. αν. 199, τηθι γδηδοθιι5, 8860. ΧΠΠ. (οη- 

{ἰποὶ ΟοΥρυβ ΡΙαπιάθιιμη ΜΟΓΔ] πὶ οἱ Οπδοβίϊοηθ8. σΟΉΥἾγΔ68. 

ΒοΙρία 08, 69 οοπίμ!ϊ αγάθυθη, «υὶ μᾶθὸ ἀθ οοάϊοθ γοίορι: 

“ΡΓραη ΘΠ Πἀβο γ, ποὺ 90. οἴη., Ὀγοὶΐ 26 οπ., πιϊΐ 

2 Κοϊυμηηθη γοὸμ 98 Ζθ θη δῇ ον ϑϑιῖθ. 8516 δηΐμᾶϊ 001 Εο]. 

ΠὴΪΐ ΓΙ βοῆθη ΖΗ ἴΡη πυμηθγιοῦί. Αὐΐ ἀθὰ πηίθγοη ἤδπάθ 

γοη Εο]. 601 " θε πάθί 5ιοἢ ἕο! σθη δ {{π|6γβο ιν : [516 ΠΙΡΘΥῪ 

οϑί διοίοῦὶβ ΡΙαΓΑΓΟΠΪ ΡΟΒΒΘΒΒΟΡΙΒ δαΐίοθη πιᾶρηὶ 

βίγιοροαἀδοἢὶ (510) ΟΡ᾿ΩΙ υἱγοσαπ [ οοητἰηθὲ δὰ (6 ΠῚ 

γΑΡΪΟ5 ἰγδοίαϊιιβ. ἢιαὸ Ηδηάβοιν βίδιηηΐ 08 Ἂἀ6πὶ 

18. Τ᾿ γμυπάονί, σοῦ ΡῈ. σὰ (6. 50] ΘΟ ίθη Ἠδηἀβοῃυ 6 η-- 

ΚΙαβ56 πὰ ἢαΐ νἱθὶ8 οὔ ΒΟ ΔΡ ΠΊ5Ὸῃ6 ΕΘΏ]ον 

Ρεί. -ξ- γαΐί. ἤθο. αν. 80, πηθιηγηδοθιιβ, 5860. ΧΥ. Οοη- 

{ἰποραΐ (ογρὰβ Ρ]αηπάθιπη Ομ ϊβϑὶβ 2, 20, 20, ὅ4. Ναυπο 

ἀδϑιπί «υδίθγ πο μθ8 α--- ζ; -“υδίθγηϊο ἡ ἱποῖριὶ ἃ τὸν 
ϑεὸν εἷς 4Φελφοὺς 5ογρίὶ 91 (1, ρΡ. 967, 2 οἀ. Βεοιυμᾶγ- 

ἀδἰκἰ8). [πῃ οαἱοθ οοὐϊοὶβ ἰοῦ ᾧ δόξα σοί, ὃ ϑεός, δόξα 

σοί ἵ ἁγία τριὰς βοήϑεν ἡμῖν. Ηϊς οοάθχ ογαΐ οἹϊπὶ δχ 
ΠρνΡῚ5 ῬΔῸΪ Ῥαίαν!! «αὶ ΘΠ] ΔΟΟΌΓ Ιββῖτη6 οατη ΑἸάϊηἃ οοη- 

1}}{, ΘΟΠ]ΘΟ ΓΑΒ. ΥΟΓῸ ΠΟ Ὠ1|1|Δ8 ΟὈΓΓΘηΐ6 οδἰάπιο Δα ]θοιί. 

γαγα5 Ῥαίαυ! Ἰθοίϊοηθβ, [Πὸγὰ Ῥ βἰσῃαίαβ, Δρρᾶγαίτι! 8110 ἴπ- 

ΒΘΓΠΘΓαηΐ οὐϊίογο5 ΕὙΑποοίαγ Δ η]. (ΤΟΥ δαἀϊοπα δηπὶ 1020.) 

ΒΟΙΙρία Θ8, 69 οοπίυ!ς ἀγάθυθη: “16 Παπά βοῦν", ἀϊοῖί, 

Ἰδέ Ζίθ ἢ ἢὔοηρ σοβοθγ θη. Βοβοηάογβ πᾶυ!ρ 5ιπὰ 

ΟΥ̓ΠΟΡΤΔΡΏΪΒΟμ6 ΕΘΠ]ΟΡ, ἄθγθη ΜΘἢγΖ8}} ἴῃ ἀοΓ Κο]]αίίοη δαῖ- 

βοίαγι ἰδέ, ἀοοῖ ἀϊθ ῃᾶπῆσα γον βο  ηρ γ0ὴ ἡ τὰ ἐἍ, γοὴ 

δεν ὑπὰ υ ἰϑί πΙοῃΐ γϑυζθιοῃηθί, ἀπά ἀἰθ ποοὺῖ Πᾶιῆρογο γ86γ- 

ἰδυβομαηρ γοὴ ὦ ὑπὰ ὁ ΠῸΓ (ἃ, γγὸ ὁ ΟὐδΓ ὦ ἴῃ ἀδν Επάπηρ 

βίθῃθῃ “" ἢ). 

1) ΑἸ οοάϊοοθ5 (ογρονγὶβ Ρ]απαάοὶ βαπῇ: 
Απρν, αν, ( 126 [πῇ (νἰάθ Τγθα: Ζαν (686. Π, ρ. 10 οἵ ἱηῖνγᾶ 

Ρ-ΥῪΙ, ΧΧῊ, [μδὰν. ατ., ρΡ]. 80, ὃ («ἀπ θυϊξ Ραγίμον ἰπ βογιρῖο 32), Μᾶγο. 



Ἰκρράαιμέ 
4.43 

ΥΙ ΡΕΑΒΕΑΤΊΟ 

γδί. -  γαί. ΟγὟ. 1013, οδαγίδοθιβ βᾶθο, ΧΥ, (οπίποί 

βου ]ρία ΟΟΥρΡοΓ5 ΡΙαηάθὶ, βθἀ δ}116Γ ογάϊπαία. ϑρθοϊπιθῃ 

ΒΡ 69 (ρ. 120, 8 πρὸς δὴ οἱ 5644.) οοπέι! ατάθγθη «αὶ 
Ὠδθο: 

Ρρίθγ Βα ἀβοῃν τ, Ποὺ 92. ομη., Ὀγοὶϊΐ 29 οη., τ 

385. 7616 δυΐ ἀθὺ ϑειίθ, 418 Εο]. υπὰ οἷη Εο!. τηἱξ [π}|4}{85-- 

Δηρᾶθθ. ΑἸΐογα ΖΑΒ] αηρ πᾶὸὴ Οπδίογπίοπμθη: ΕὉ]. 70 ἱγᾶρί ἃ 
(ἀ45 ΕῸ]. πη ΤΠ] βαησαθα ἰδέ ἀβπηηδοῖ τηϊσοζᾷ} 1), ΕὉ]. 150 

ἰγᾶρί β οἷο. ---- ΕῸ]. 413} (τᾶσί νβ, Ἐο]. 4180 ἀϊε ΖΔ}} »γ. 
Αὐοῇ ἀἸ656Ὶ Ἰθίζία Ομδίθυ πο ψνᾺΡ υο βίης, 16 χὲ δηίῃᾶϊ ΘΓ 

θ ΕῸ]. (ἀϊ6 Ζ4}} 414 ἰδὲ χζιυυβίμηδὶ γϑυυγδηάΐ), ζ βομθη Εο]. 414 

πη 414 ὑἷβ οηά 2 ΕῸὉ]. ννθσρθβοη θη; ἀϊθβθ ὑγΆγΘ ἢ ΘῈ σ6- 

Ιάββθῃ, υγ8}} δυΐ 414 περὶ εἱμαρμένης (80Γ. 97) οπάϊσί, ἄθ5βθῃ 
ΘΟΒΠ [5 ἔ6 811, ἀπὰ δυΐ 414 ̓Ξ πλατωνικὰ ζητήματα (580 . 98) 
θΘΟΙΠΠΘη, ἄθγοη Απΐδηρ ἴθ ἢ}. 

δ (οάοχ δπίμᾶ!ς ἀἰθ ϑομν θη: 1, 2, 8, 4, ὅ, 0, 7, 8, 
9, 10, 31.1.12, 18,14. 15..16;317. Β᾽ Ἄθ ν ὙΜῚΝ 58, 

52, δῦ, ὅ6, 57, 64, 67, 68, 69, 66, 48, 44, 4, 40, 47, 48, 

53, 94, 22, 24, 25, 20, 27, 28, 80, 851, 32, 38, 84, 85, 56, 
“ ι««“Δλλλσ --«--.ακλλλλλλλλαλλλλσλέσ ἔσο σ“Ὅὁᾳσολλλσν 

αν. 248 ἃ Ἀποδθβο βογιρῖαβ, υἴθγααθ, βἰουΐ αῖ,, Ουδοβίϊοπθβ (οπνίν]68 
οοπηἰΐποηβ (νἰάθ ΜΏ]ΙΟΡ: Ρ]αἴαγο, ρον ἀϊα 566] πβομβῦρίαπρ ἱπὶ ΤΙ τη. 
Βγρεβϑίδὰ 1872, ν. 11). 

1) θὲ Ἰδοῦπᾶ Βᾶο 4π81π| Βαρθεπί ΟἸπ68 (ΟΓΡΟΓΪΒ Ρ]πυάοὶ οοάϊοθ5 
ἴῃ βογιρεῖς 317, 398 (βυρρ!ενὶϊ βοῦῖθα οοάϊοῖβ Εἰ 6χ 4110 οοὐϊςε) νἱάθ ἔγϑυ, 
ΖῸΡ (ἀοβοβίοδίθ Τρ. [Χ. 1)6 εοἀά. ΑἸΡΓ. (. 126 ἱπῇ, Ρει. γαϊ. πδθο τγοίογὶ 
ατγδεθυθη: ͵ , 

Απιθν, ὕ. 190 [πἴῇ,͵, Ααἴ ΕῸ]. 1914, Ζ6116 12 δπάϊρε λόγ...Η περὶ 
εἱμαρμένης (81). (Ροβὲ νόγῦθῦπι εἱμαρμένης (Βεῖδκα ρ. 270 5) ᾿Ιδευπᾶ 
εἶγοὰ 15 11{{}ὺ Ατῷ ϑοΒ] 5 βἴθμξ Κοίη λείπει, ἄοοῖ ἰδὲ ἀδν ὕδγίρε 761} 
ἀδ5 ΕῸ]. 1918 υπὰ ΕὉ]. 191} 166 βείαββθη. ΕὉ]. 1924 λόγ. 30 πλα- 
τωνιχὰ ζητήματα ὧν οὐχ εὑρέϑη ἡ ἀρχή θερίππξ τϊξ ἀδη Ῥογἔθη τοῦ 
γοητοῦ μόνον ἐστὶν ὁ γοῦς (516) --- εῖδκ. Χ ρῥ. 170 18. 

Βορσ. 80 5{ππηπ|ὲ πὰϊῦ ΑἸηΒΓοβ. 120 Ιηΐ, ὑθογοῖμ. ΕῸὉ]. 2884 οπάϊρὲ 

περὶ εἱμαρμένης, ἀοΡ ἀργῖρα ΤῸ} νοὴ ΕὉ]. 254, 26}, 208 υπὰ 26} ἰδὲ 
66} βϑίδββεη, (Ῥοβῖ νϑγθυμῃ εἱμαρμένης β615Κ. ΥΠΙ 270 5 1δο. 10 {π|6- 
ΓΆΓΏΠ.) ΕὉ]. 214 πλατωγιχὰ ζητήματα ὧν οὐχ εὑρήσχε (510) ἡ ἀρχή 
Βορίπεξ πὶξ τοῦ γοητοῦ μόγον ἐστὶν ὁ νοῦς (516). 

γαΐ, 199. ΕῸ]. 240» ϑ56}]υ!8 γοὴ περὶ εἱμαρμένης, ἀθνΡ ὈδΓΙξΘ 
ΤΩΙ] ἀθβ. ΕῸ]. 240} ἰβὲ 166 βϑίδββθη. (Ροβὲ γϑγθυπ εἱμαρμένης Ἀοῖκκ. 
ὙΠ] 270 5 Ἶδ6. 8 1ἰτἔθγαγαπι.) ΕὉ]. 2418 πλατωγνικὰ ζητήματα ὧν οὐχ 
ἀραρές ἡ ἀρχή 16 Βερίππξ πιΐξ τί δήποτε τὴν ψυχὴν --- Ἀεῖξκ. Χ 
Ρ. 111 18. 



ῬΗΕΔΕΒΑΤΙΟ ΥΙΙ 

᾿ α “7 Τ᾽ 9 
99, 40, 41,.42, 49, 50, 51, ὅ9, θ0, 61, 62, 609, 64 (οἵ. βυργὰ 

Ροϑβί ὅ7), θὅ, 29, 27, 98. 

Πῖδ [πῃ 4] βδηραθῈ σἄμ!ς 16 ᾿οίζίθη ὁ ΒΒ θη. ΠΙΟ τ 

ἃ, δ ἢ 5.6 αἰ Ζαἢ θη, τὑνϑίομθ ἀϊθ ΒΟἢν 6 ἢ ἴῃ δ᾽ 

ΤΠ] Βαησαθα μά θΘη, γὸρ 90. 8Δὴ πῖομΐ τηϊΐ ἀθηθη, ὑυ 6] οθ. ἂμ 

Ἀδηάθ ἄθῃ δἰῃηζθίηθη ϑΟΏΡ 6 Ὀοϊροβοίχί βἰηὰ (τη τοίου ΤΙηΐθ 

6 Δ ἢ) ἀἷθ ΤΙϊ61)}; ἴῃ ἀ6 ΤΠ] ἰβαῦραθα ἰδὲ περὶ σαρχο- 

φαγίας ἃ α15 νδ, λόγος β 415 γὲ φοτᾶμ!ϊ, ἃπὶ Βαπάδ βίθῃϊ 

[ Βοῖάθ πὰρ ἀἰθ ΖΔ}1 νδ. ΕΡθηβο ζᾷμ!ς ἰδ [ΠΑ] ἰβᾶπρδθθ 

ἕξ ἀποφϑέγματα βασιλέων οἷο. ξη ἀποφϑέγματα δωμαικὰ, 

ἃ βαηάθ μάθθη θοϊάθ παν ἀἶθ Ζ8}} ξῇ: ἀοο οἷἰπθ πιᾶπὰβ 17 

μαΐ τηϊΐ ΒΟ νΆΓΖΟῚ ΤΙηία αἴθ 28} ξζ δὴ ἄθῃ Ἀδηὰ ἀδγ ἀποφϑ. 

ῥδωμαικὰ φοϑβοίχί ὑπὰ ἀϊθ [οἸσθηάθη τοίθῃ δ ]θη ΚΟΡΓΙΡΊ ΘΙ. 

Β --Ξ- Ρὰν. αν. 1607, “Βοιηθγοίπαβ, 5860. ΧΥ" (Υγιί, ργδοί. 

Ρ. ΟΧΧΠΠ). Οὐοπίϊηδί, ἰοβίθ Βουπαγάδκὶ, βουρία 91, 608, 69, 

66, 90, 64, 617, 55, 406, 47, 41, 42, 48, 44, 49, 50, 59, ὅθ0, 

22, 29, 52, θῦ, ὅ8, 84, 70---77, 58, 40, 4, ὅ. (οάδοχ πηᾶρηὶ 

ΡΓΘΙΪ οϑὶ, αυὶρρα «αὶ βουρία 70--- 77 50111ι5 ργδθίθυ. Εὶ οοῃ- 

εἰποαΐ. [ἡ 72 αἷον οοἸ]αίϊοπο Τιουϊ (Ζιν δβοι. ΠῚ). ϑουὶρία 

608, 69 οοπίυ Ῥογποί. 

Ὦ -Ξ- Ρᾶγ. ἀν. 1950, τῃηρ ΥδηδοΟθιιβ, “8860. ΧΙ--- ΧΙ 

(ΒουμδΡ ἀἀΚἰ5). Οοπίϊηοί βουρία 2---19, 21, 22, 68, 69 ([ν.). δ 

οούϊοθ τοί! ΒοΡπαγάδκὶβ (Ργδοῖ, νο]. 1, Ρ. ΧΥ). ὕἱον 60]- 

Ἰαίίοηο Κοηΐ!. δουρὶ 69, ἰοϑί6 Κοηΐίο, πο δχίδηϊ ἢΪ51 ἱγασιηθηίἃ 

ἄσο ((4) ἃ Ἰηι0ὺ υβϑ46 δά ρ. 67 22 (2) ρ. 80 2---θθ 21), 

564, αἱ νἱάθίιν, ἴδίθ! }" Θὰ οΥο [ὉΠ] Ογ πὶ ἃ ὈΙΒ]]Οροσα {π:- 

Βαΐιι8, ΠΔΠῚΊ ΔΙΏΡΙΙΟΓὰ Ππ]118 1106}}1} ἔγαστηθηΐα ᾿πυθηϊΐ, {αὶ σΟα] θη 

ἀρ ἢ Ἰ55]1ὴ 6 Θχοιιβϑιῖ, ΒοΡηδΡ ἃ κῖ8. δ Ποηθηΐο ἀο]θὸ φαοά 

οοάϊοθπὶ (ἴπ ᾿ἷ8 φυϊάθηῃ [106}}18 ργδθβίδη 1551 Π}11}}} ΠΟ 46 δἱ- 

ἰγθοίανὶ, ΠΘ4Ὲ6 τὖ ἴῃ ΠΠΘΌΓ 811Π| ΘΟΠίδγ ΓΘ ΟΓΑΥ. (δίθγο- 

Ζαΐῃ δυΐθπι υἱἀθίαν Κοηΐο5 ΠὈΓιπὶ Τμϑρηἃ ΟἸΠὶ ΟἰΓ ΟΠ 1]1588. 

Υ -- Ματο. ατ. 250, τηρι γδηδοθιβ, 8860. ΧΙ. (ὐοπίϊηρί 

βογρία 52, 58, 8, 68, 69, 4, 58, 7, 66, 8, 9, 10, 11, 12, 
ΒΥ ΤΣ 15 16, 17:18; 19:.20, 31, 80, 28, 8ὅ, 1 30,48, 

9, 22, 8, θὔ, θ0, ὅ9, 406. ἢδ οοάϊοθ ργδθϑβίδης βϑπ|0 στϑί- 

πος 



ΥΠῚΙ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

(1 Τῆθὰ (Δπν ἀθβοι,  Ρ. 19), [[ἰοῦὰπὶ ΡΟΓβοΓ αἰαί8 θϑί, 

βου ρίααιιο Θ8, 09. οομί!! ἀγᾶθνθῃ, 4] [ἰὼ τοίου: 

“ΡΥ σαιη ΘΠ ἀβο 4, Ὠοοὰ 0,900 τῃ., Ὀγοὶΐ 0,295 1η., 

Θημᾶ! 979 ΕῸ]., ἰδῇ ΘΓ 1.18 ΖΘῚ γϑυβομιθίθηθη ἢδπηά- 

ΒΟΥ 6 Ζιιβαιημηθηροβθίχί, ἀϊθ ἢ 415. Μ υπὰ Ν᾽ ΡοΖθιοἤπΘ ἢ 

γγΘ 6. 

(οά. Μ υμηΐαίβι Εο]. 1---920 τὴῖΐ 29---92 Ζοι]θη δυΐ ἀθν 

ϑοῖίο πη οηί πᾶ! νοὴ ἄθὴ ὁδ δου 6 (οἵ, ἰἢγ6 Δῆραθα ἴπὴ 

Καία!ορ) ἀθ5 (οάθχ πὸ 29. 16 ἄϊίογα Οπδίθγ Ἰοπθζ ] υησ 

ἰδὲ χη 761} ογμα!ίθη, ἀοοῖ ἀϊθ ΘρΌΓΘη βἰπὰ σἂῃΖ γΘΡ, 

(οά. Ν᾽ υπηΐαίϑι ἀἴ6 Εο]. 927 .---79 χη 42 ΖΘ η δ ἀθὺ ϑ6 16 

πη οπηίμᾶϊ, ἀἷθ ἀρευιρθη 9 δου θη. ΕῸ]. 979} ὈΙοίθί ἄθῃ 

ΟΜ 5. γοὴ ἢ)6. ΔΙΏΟΓΘ ΡΓῸΪ8 (50, 40). 

ΠΙ6 χύϑὶ γ00 ΤΡ ΚΟΙ]α ΟΠ οΡίθη ϑΟΠ 6 5ίθθἢ [πῃ 

(οά. Μ. ΙΘΒῸῚ βίδιηηηΐ 85 ἀἄθιη 11. Φδῃγυηάογί, ἴῃ σΓΟΙΒ6. 

ΘΟΒγν, ταϊί ΠΟΘΙΠΡΓάιπς 5οΠθπθηάθΡ Τίηίθ ροβομγίθθθη. ΘΓ 

(οάθχ παί γἱθὶθ ΒΙά{(6Ρ. νυ] ογθη, ἀἴ6 ζιπὶ ΤῸ] ογρᾶηχί 51η4. 

Ὀίοβο Εγρᾶηζιηρβθ ἄς 6ν. βίη τηϊΐ ΠΘΙΙσγά 8 ΤΊπίθ σθβο γί θθη. 

ἄνγϑὶ 80. ΟΠ 6} ΕὉ]. (59 ἀπά 84) φης Πα] θη. οἰηθη ΤῸ} ἀν ΒΟ ΡΙ 

Ὀδ6 ἀείδοία ογδου]ογπι, Ρ. 7ὅ, 1 κἂν ἐλάττων --- 19, 11 χεῖσϑαιν 
χαὶ δρᾶν. Εὴηὴ ΔΠάθΓῈΡ φῦ ΒΓ Β]α γι] ϑί ἴῃ ἀθγβ}  θθῃ 

ΒΟΒΡΙ δὲ πἰοῃΐ ογρᾶηχί, ΖνΊβο θη ΕῸ]. ὅ7 υπὰ ὅ88 Κἰαῖηῇ 

ἀϊθ5β6 [οκθ. ϊθῸ Εγρᾷηζιηρβίο!. ΖΘ Ίσθ ἢ ΠῸΡ οἷπθ ἢδηά, 

γνᾶῃγοπὰ ἰῃ ἄθη Δπάθγθη πον Ζ 6] ὑπὰ ἀΓοὶ ΤΒΘΘΕΙ ζΖὰ 

Β0Π ΘΙ άθη 51η4. 

ΕὉ]. 14 οηίῃδ! οἴη βιΐοκ.. Δ οἱαιννόα ἢ 6: δάυϊαί. οἱ 

ΔΙΉΪΟΟ Ξε Ἀβίβικ. Υ1Ἱ 209 6 ἐμπεριπατῶν τῷ βίαντι - 212 16 

ἀναγκαΐως ἐχείγω. 

ΕῸ]. 10 σίεθί ἀθὴ πίναξ ἡϑικῶν. Νδοῃ Αὐΐχᾶμ!πηρ ἀ6Γ 
πὶ (οα. Μ οδπίμα]ίθπθη 29 ϑοΠΡ θη Παἰ[δὲ 65: ἕωσ ὧδε ὁ 
πίναξ τῶν λόγων τοῦ παρόντος βιβλίου; λείπουσιν δὲ ἐκ 

τῶν ἠϑικὼν ἕτερον δέχα λόγον ὧν αἵ ἐπιγραφαί εἶσιν 
αἵδε: --- πλουτάρχου ἐρωτικός, περὶ τοῦ ἐμφαινομένου 
χύχλου τῆς σελήνης. περὶ τῆς ἐν τῷ τιμαίῳ ψυχογονίας, 
πλατωνικὰ ζητήματα. περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν 

πυϑίαν. δοηῃ βρᾶϊξογοι. Ηδηὰά πὰ 416 ΤΙ(6] ἀθὺ 9 Βοἢγ 6 4685 



ΡΕΔΕΕΑΤΙΟ ΙΧ 

(οά. Ν᾿ χυροίαρί, ἀον ΤΊ] πλατωνικὰ ζητήματα ἀ65}8}} ΟΡδῃ 

σοι ρι. 

ΟΡθῃ δυῖῇ Ὁ]. 1 Ὁ βίθιηί ποοῇ 

δἰ ἰοὰ ΡΙαἰΔΡ οαγ}. (βου δ ηὶ 

τὰ ἠἡϑικὰ τοῦ πλουτάρχου βησσαρίωνοσ καρδι- 
νάλεωσ τοῦ τῶν τουσχλῶν 

ὕπι ἀϊθ νϑυβομίθάθηθη ἢδηάθ 465 οάθχ χὰ βομοιάθη ἀπά 

οἷπ Καθ ΒΙΙὰ ἀᾶνοη Ζὶὶ φοῦθη, πὰρ ἰοἢ τοῖο Τίηίθ δηρθ- 

νναηἀΐ, ἃπὶ αἶα 1. ᾿ηᾶπι18, ἀἰ6 ἀθ5 ΘΟ ΓΘ θΘΓΒ. βοῖρϑί, χὰ ᾿6- 

Ζϑίομπθη. ΕῚ 586 ]|08ι Πᾶΐ εοἰπίρα ϑοἢγο  Ὀθἢ]ογ ὈΘΡ Ομ Ερί. 

Ηδυῇρον ϑἰπὰ Κουγθ κί ΓΘ ὙΟΓΘΘΠΟΙΙΠΘῺ ---- σον ὉΠ] ἢ ΟΠΠΘ 

Βαβὰῦ ἀπο γοιάπάουιης οἰπῖρον Βα βίαθοι. οάθν ἴεν- 

ΒΟΏΡΘΙ ΘΠ ΕΓ [Θβανὶ --- ἴῃ 6 Εἰ ΠοΙρῃϊοο τϊΐ δἰηθν ογἂμ- 

ΒΟ γναγΖθ Τιηίθ. ἴῃ 6 ἀοῖ. οΥἴἂθ. τϊΐ ΘΙΠΘΙ 56 ὈάΒ56η 

ἐδ πο θη ΤΙηίθ. Εἰ ἰδὲ ἀδῇθν χυν 6] Παΐ, ΟΡ ἀ1686 Κουν οἰ ΓΘ 

ἴθ ἄθῃ βοιάθη δου 6 γῸη οἷη πἀπὰ ἀθυβοιθοη ἢδηά ἰϑν- 

γὔγοη. (Ἃἀθνβ ἰδὲ, ἀδίβ ἀἴθ86 Κουγοκίαγθη ἀθηθ ΘΙΠΟΡ 

9. Τ18Π. γΟΓΔΠΡΊΠΡΘη, Ὑγ6]0Π6. οἴη {ἰοἴβονναγζο ΤΙηἴΘ δηννδηαίθ 

απὰ ἀδηηϊΐ ἀἰδ οὐβϑίθη Τ6}]6 ἀ65. (οάθχ 560} συῦπά! 0} ΚοΥνὶ- 

σἰοσίθ. θαΐίβ ἀΐθβ ἤδηὰά 418 3. ζιι θθίγδοῃίθη ἰδί, θθυνθίβθη 

ἀθα ὁ} ϑί6]]|6ὴ τῖθ Ρ. 7, 22, νο τῷ νοῇῦ 2. τηδῃ. ὕβλε6Γ- 

ΘΘΒΟΒΡΙΘθΘη, (ἋἀοὁΓ Αοοθηΐ συὸὴ 8. τη. ἀδγδιΐσθβοίχί ἰβί. 

Ρ,. 61, 12 υπὰ 88. 11 γγᾶγ υθῃ 2. πιδη. 416 Κοιγθκίαν. ᾧθον- 

ΘΟΒΟΠΡΙΘ 6, ἀἷθ ὃ. τηᾶη. γδαϊθυίθ ὑπὰ γὰρ ἀϊθ Κουγοκίυν ἴῃ 

ἀθη Τοχί βϑὶρϑί οἷη. Ὠϊθβθ ὃ. τηδη. ᾿ιᾶΐ σι! 10) γδαϊογί 

ἀπὰ πιοϊϑί 50 συΐ, ἀδίβ Ἃ16 ὈΓΒΡΓ ΠΟΘΙ ΟΠ 6. [Θβαυὶ ποθ 6 ἢν 

Ζὰ ΘΡΚΘΠΠΘη ἰϑί. ΝᾺ νγὸ ἴΟ]} 5: Οἤ ΓΘ ΘΡΌΓΘΙ ἀθγβοθθη ἰδηά, 

μᾶ086 ΙΟἢ ἀΐθϑθθ δησθροῦθη, ἄοθο! ἴῃ ἴαϑί 4|16ὴ ἃπάθγθη ΕΆΙ]Θη 

ΥΥΡαἃ 510} τηἱΐ ΗΠ ἀ65. Κι ΒΟ θη Αρρᾶγαίβ ἀ16 ρϑισία [,οβαγί 

[δϑίβίθ θη ἰᾶββθη. Δῃ δηάθγθη ϑίθ! ] θη μαὰΐ δ0}}) πηδη. 3 (16 

γα ημἀθηθη ΒΟΠΒίδθθ ἢ ἨῸΓ σοᾶπάογί ὑπ 50 }}16.51}10 ἢ} 5ΘὮΓΡ 

Υ͵6 186 διβοθίδββοπθ ογίθ χιιροίῃσί. Υοη ἄθὴ ΖΔὨ]ΓΘΙ ΟΠ ἢ 

Ἀπάθγαηρθη ον 3. τη. μᾶθ6 ἴθ ἴο]σοπάθ Καίθρογίθη πϊομὶ 

θεν οΚβιοερι: 

1. Ἀπάργαηροπ ἀν Αδοθηΐδ, βοθα] ἃ ἀδὺ ϑίπη ἀδάμγοι 

πἰομξ σοᾶπαουί συγάθ --- ὈΟβΟπάθγΒ πᾶιῇρο 5ἰηὰ υοη 9. τηΔῃ. 



Χ ΡΕΒΑΒΕΑΤΙΟ 

ΖΘ 51} ῖσο ΕΠΟΙἶοὰ δηάθγ8. δοσθηίαϊους τἀπὰ χυνοιβι! ρα Ῥγᾶ- 

ῬΟΒ ΟΠ 6. ΠΪ δἰ πθ πὶ Αοοθηΐ γϑυβθθη, ἄθη 1. πιᾶη. σϑυν μη] 10 

[ΟΥΓΠ ΘΙ. πἀπὰ 86} οἵϊ ἰδὲ ἀδὺ Ακαΐ ἀδν πίη. 1 πὶ δ οΥί- 

50 115. ἢ ἄθὴ ἀγαν 8 γον 6}. 

2. Ἀπάογαπρθη ἀθν ὙΥ̓ΟΡ ΘΠ ηηρ. 
ΠΙηχυσαηρ ἀ65. ν᾽ ΒΕ ΒΟ ΡΙ.ΠῚ -- 1, τηδη, νοηάθί πο. ἢ 

8. ν δἀβουρίαπι 8η, ἰἄ 81 ἀἶδ8. 06 οἵϊ ἃι18, ψῸ 68 δύ Ὅγ 6 γ- 

0 ἰδί. τ ἄθγθη 816. 68 Δ οἢ οἵϊ βθίζίθ, γὸ 685 πίοῃΐ μϊη- 

σοΠΟν! --- νγὸ 68. ΚΙΆΡ Ιδί, ἀδίβ. πιδη. 1 ἀἴθβϑὶθθ ΕὌγῚ ἀθ5 Ρ6- 

ἰΓοΠθηάθη ογ 65. ροιηθίηΐ ἢαίί6 418 τη. 8, ἤᾶῦθ ἴθ πίομί 

ΔηροὩ γί, ἀὰ νοη πιᾶη. 3. οἷπ ν πδοῃρδίγασθη ἰβί." 

Ε --Ξ- Ραγ. 1907, “ΠΟΙ ΡΥΔηδΟθ8, ροίϊι8 βδθοῖ ΧΙ 

ΘΧΘΊΠ 15. 4ιᾶτ τ ΠΟ ΡΉΘΡ5. οοηβ ΧῊ βδθοῦ]}} (ΒοΡ παρὰ Κὶ8 

Ργδοῖ, ρ. ΧΧΙΥ͂ 1 Δῃρ] 15 ἀθ ποὺ οοάϊοθ ἀἰ556 1). Οοπεποί 

Βουρία 606, 84, 604, 67, 608, 69, 57, 10, 19, 601, 50, 57, 

58, 68. ϑοιίρίαπι 68. οοπίυ! ἴθ πιθιπὶ πϑαπὶ Ρεγποί. ἴῃ 
09 8115 81|πὶῚ ΘΟἸἸαίίοπθ οῃίϊ 4086 δά οοὐϊοθπὶ δοϑιηδη ἀπ τὴ 

ΠΪ}}} να]οί. Οοάθχ ορίϊπιιιβ 5.1} πδβοῖο φυδηάο ΠΔΠᾺΠῚ 

οοΟΥΓΘοίγΙοθη (2). (ΟΟἸ]Α ΟΡ Κοηί! ῬΘΡΠΟΙΙ46 ἴῃ 50. 08 

116 86. ΟΟἸ Δ 15. ΟΘΡΕΟΥ ἴδοίῃ8. 58 ΠΠπ|πὴ ΟΡ αΓ8 βθοσηάᾶθ 

ἰδ} ΠΔΉ118 Ρᾶ6η6 ὈΡΙ4Ι6 Ποΐᾶ886, 486 5ΟΓΊΡΒουαΐ ὈΓΙΠἃ 

8 η118 (ΕἾ) ῬΟΡΓΆΓΟ {ΓΔ 1415586. ΝΙΒι, δηίθαυδπη ἤοῸ Π]Πὶ 1η- 

ΟΡ, ρΡΡαγΓαΐ απ] πηθ απ ὑΥ}18 (ΓΔ  Ἰἀ18856 πη), ἀθ ΚΠΡΟΟΝ ἢ} 

ΟΟΑ ΟΙ5. ἴῃ 80ρίο 69 σΟΠ Οα 5561). Ε 

ΡᾺ]. --- ΓΔ]. αν. 170... οπαγίδοθαβ, 8860. ΧΥ͂Ι. οὐρα 

6, ὅθ, 57, 64. 67, 22, 58, 59, 600, 61, 58; 44, 46, 46 

68, 66, 360, 38, 69, 48, 78. ϑδοιρίππη 68 βρθοϊπιϊπαχιθ ἀο 

ΒΟΡΙΡΙ 69 (ρρ. 609, 12; 118, 7) οοπία! ἀγάθγθῃ. [}ἀθ ᾶθῸ 

Ὧ6 οοάϊοα Γοίδρι: 

“ ΡΔΡΙΘΥΠΔΠ ἀβο γ, ποὺ 29 οπ]., ὑγοὶΐ 20 οἵη., τηϊΐ 

836 ΖΘ, δυΐ ἀδγ ϑεϊίθ. 8516. δηϊμᾶϊ 326. μηἱΐ ἀγδθβοῆθη 

ΔΙ γα. πυμηθυϊοτίθ ΕῸ]., ἀθγθῃ Ἰοίχζίοβ ἢ δῖ ἀ6Γ Ἀὔοκβοῖίθ 

416 τη αοηἸβομθη ππὰ ἀγοὶ δἰϊβοηῆθ Μοηδίβηδιηθη δἰθίδί, 

ΠΡΟ ἀ6Ρ ΡΒ] Αγομίοχί τη ΕῸ]. 925} οπάϊρί. Ὑογρθμθαί 

βη4 ἀϊθβθῃ ΒΙδι θη Υἱοῦ γ0η ἀθγβ ιθοη Ηδηὰ ὈΘΒΟΠΓΊΘΡΘΠΒ, 
ἀθγθη ογἀθγβϑιΐθη ἀ16 Ζδῃ]θη 1, ΠῚ, Υ, ΥἹΙ γάρθη. 



ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ ΧΙ 

Ῥαρ, 1.---ΤΞἰ ρῃΠ] 16 η Ζιηδοῃβί οἷπθ Αὐἰχα!αης γοη Β]- 

(ἄγ Ὸ 8. ΡΠ] Θπθὴ ΘΟ ΠΡ οη. Ὑογὰμ σοιθη ἀἷθ γ᾽ίδθ. θαγαυῇ 

βἰπὰ ἀπίϑν ἀθν ὕθογβ ιν ἀρχὴ τῶν ἠἡϑικῶν Νι. 1---21 δυΐ- 
δοζᾷ 1, πδοῖ ἀθηθη τηὰη ἰἰοϑί τέλος τῶν ἡϑικῶν. ἴΙ͂ῃ δἰπθηὶ 
[οΙσοπάθη Ανβαΐζ συογάθη ἀδπη 22---97, 39, 48---69 σρηῃδηηί, 

ἀδγα 6 [ΟἸσοπάθ ΤΙ.6] θοπηθγ Κθηβυννογί βιηά: 20 ράλκας ἐν 
ἄλλω γαλβας; 81 συμπόσιον φιλοσοφῶν ἕν ἄλλω τῶν 
ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον, 32 περὶ ἴσιδος καὶ σαράπιδος. 
6856 Αὐΐχάμ!αηρ ἰδὲ ΔΡΘ ΘΒ ἢ] Οβϑθὴ ἀσγο ταῦτα πάντα εὑρέ- 

ϑήσαν καὶ αἵ συνόϊψεις τῶν κατωτέρω σημειωϑέντων 
τῶδε τῶ σημείῳ ὁ. Μὶῖϊ ἀΐοδβοπιὶ Ζθίομθη 5ἰπά ἴῃ ἀθὺ. πυῃ 
[οἱσοηάθη Αὐΐχά!ὰηρ ἀ6 1 γϑυ]ουθπθὴ ΘΠ 6 η πὰ 77 ἀπά 41 

γΘΥΒΘ 6; ἄοοῖ ἤπάθη 510} Διο ἀπίρν ἄθη Ϊθ δυίσοζᾷ Ὠ] 6 ἢ 

Ὁ 40; 79, 72, 10. 

Παγαιῇ ἴο]ρθη. πίον ἀδν ΕΠὈΟΡβομγν οἱ ἐγκείμενοι τῶ 

τεύχεν λόγοι πλουτάρχου ἠϑικοὶ αἴθ ΤΙ[6] ἀπά Απΐδηρα νοῃ 

1--21, ἀδπη Π80}}) οἰηθπὶ τέλος τῶν. ἡϑικῶν ἀϊθ ΤΊ(6] πὰ 

Απίδησο νοὴ 28 (χβ ἴῃ ἀἴθβον Αἰιχᾶῃ]ιηρ), 80, 52, 90, 91, 

ΝΠ α' δὺ ὕθ, 7 τ υπὰ π; 64, 67, 22, 58, 59, 60, 61, 

«59, 44, 45, 40, 68, 600, 806 τ υπὰ π, 98, 69, 48 (Ἰεοἰχίογο 
ΒΙΘΡ πὶ ν (50) Ὀοζθιομηθί. 

Ρα6. ΠῚ ἀπὰ ΠῚ διοίοι ἀθη Τοχί γοὴ ὅ: ὅτν διδακτὸν 
ἡ ἀρετή. 

Υοη ἄθῃ ὅ0 οι 6 16 ΠῸ} [ΠΠ}4] 88 η σᾶ παπ Θπιμᾷ!ι 

ἀον οάθχ πὰ} αἷδ ᾿ἰοἰχζίθη 21 ΕὉ]. 18 Ὀοσίηπΐ πδΠΉ] ]Οἢ τηϊΐ 

ὅ0 λόγος λ: Νι. 48 λόγος ν Θοῃηάϊρί 406. βοῃοη διῇ Ὁ]. 217}. 

Βαγαιΐ ἰοίσθὴ 8. ἰθθῦθ ΕὉ]. υπά δυΐ Εο]. 2214 Ρερίηηί Νῖ. 78, 

ἀδ5 ἃυΐ Εο]. 925" 5015... 168 διΐοικ γγᾶὰγ ὑγβργ Πρ] ἢ 818 
βϑ᾽ βίη αἶροβ ΒΟ) φοβοΘθθη, ἀθηη δυΐ Εο]. 2218 5ιθῃί 

απίοη ἀΐθ 4]16 Ζ4}}} α, δυΐ ΕῸ]. 820 ἃ νδ; ἀδσοσθη Πηάοί 510} 

ἃυΐ ΕὉ]. 2170 ἀΐα αἱΐ6 Ζδῃ]δησαθα ΚῊ. θ86 Ζ4}1 θδζίθῃιί 

50). Ἰ6ἀ6η[4}}5 αὐ αἀἷ6 217 ΕοῸ]. ὑπὰ ἀθῃ 3. [Ο]ρθηάθη ἰθθγθη 

Εο]. (218---220) υπὰ ἄθῃ 4 γτογρϑῃρίιθίθη τηϊΐ [[---Ὑ1}} Ρ6- 

ΖΘΙΟΠηθίθη. 1686 Ζιιβδη 6 ΘΡΒΘΡΘη 224 ΕῸ]. --- 28 (ΧΗῚ 

᾿ΟυδίογηἸοΠθη. : 4 
16 Ηδπάβοῃν σοῃῦγι ἴη8. 10. Δ πα ον." “6. ἜΖ) 

------..-οτο0} ὔρὔ ὔτὧτὁτὐ 



ΧΙΠ ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ 

ΑἸθν. Ξε ΑἸ ΡΟ 8, ( 1905 [ηΐ.. πηΘ ΓΑ πδοθι5, 8866. ΧΙ, 

(οπεϊποὶ βευρία 1---θ, δῦ, 7---[ὅ, 17, 18, 19, 10, 20, 21, 

69, 56,. 57, 86, 604, 28, 8ὅ, 30, 31, 29,.84, 58, 65, 38, 

9, Θ0, 61, δ9, 48, 27, 24, 47. Ὧδ πος οοὐϊοο γί! ΤΥθὰ 

(Δ ὕδβοι. Π, Ρ. 15). [ῖῃὰ βουρίο 69 φοπίι! ατγάθγθη αὶ 

ἢδθο ἀθ αἰ υθυβὶ8. ΠΤ] ΔΉ]θῈ8 Γοίοεί: 

ἜΠὴ λόγος ΧΥ (Ξξε 09) βἰπά ζινὰν 4 Ηδηάβ χὰ βοῃοίάβθῃ, 

ΔΡΟΡ 48 δ Ρἃ] 18 ἰδὲ ἀθ0 ἢ} 560} δἰπίδοῃ. ΥὙ1616 ὕϑγθθββθ- 

ΓΠΠΡΘη Πᾶΐ τη. 1 586 |081 διιβσοί γί. ὨδΡ ΒΟΏΓΘΙΡΘΙ Παί(θ 

ἸΠ]ΔΠ0}6. ΚΙοη6 [ἴσο κα σοίαββθη, τὸ 6 οδἰπῖρθ Βιοῃβίαθθη ἴῃ 

ΒΘΙΠῸΙ ουασο Ὠἰοἢΐ ἰθβθη Κοηηΐθ. Ὑοη ἀἴθβϑθῃ βἰπά θἰηῖρθ, 

ν]6 Ρ. 74, 15, οἴΐδη σϑίδββθη, ἀϊθ πηϑίβίθη Ἰθάοοϊ βἰπα [ἢ δἰ Π6 

56} σγοίβθη ΟΠ πη} ΠΟΘΙ σγαιθν ΤΙηΐθ διιβροία }ξ (Ξξξ 4. πηδη.). 

ἤδη ἰβέ ἰϑίοῃῦ δἰπ Κουυϊσιογθηάθ Ηδπά χὰ θυ Κθηηθη, ἀϊ6 6ἰη8 

Τοίθνδαηθ ΤΙπίθ δηννδηάία (Ξε: 2. τηδη.). Εἶπ 8. πηδη. πὶ (16[- 

ΒΟΒΥΆΓΖΟΙ ΤΙηΐ6 ΘΒΟμοῖηΐ πὰ Ρ. θῦ, 18 (πελοποννησιαχῶ: 

8 6Χ Ο, 0 6χ ἢ ἴρα. ὃ. χη8η.); Ρ. 69, 1: Ρ. 70,24 (πύϑωνας: 
ὦ 6Χ Ο ἴδο. ὃ. πηδη.).᾽}} 

Βανν. - Βαγῃ. {|| 8, ᾿ηΘ ΓΔ ηδόθαβ, 886ς, ΧΗΠ---ΧΠ]. 

(οηίϊποὶ ϑβουρία ὅ, 7, 9, 10, 11, 18, 14, 10---19, ὅ2, 56, 

57 ὦ, ὅ8, ὅ9 ῳ, 60, 3, 8, 16, 20, 21, 4, 69, 6, Ἐν (), 
94, 89 ῳ), 29, θ4, 1, 2, 67. ὲ οοἄϊοθ ἢδθο τϑίορίὶ Ὀγδθύθῃ 

411 βουρίαμῃ 609 οοηία!: 

“ΘΓ ρδιῃηθηί δ η ἀβο ΓΙ, ΒΟΟΙ 27 επὰ., Ὀγεὶς 20 επὶ., μαϊί 

90 Ζ6]6η διυΐ ἀογ ϑ6ῖῖθ. 8516 δηΐῃᾶ! 989 Εο]., ἄδθγθη γογάογ- 

β6:ἴθη πη ΔΓΔΡΙΒΟΠΘη ΖΓ Πα ΓΙ ογί, βιημ4. δηθθθη ἰβί ἀϊθ 

ὈΓΒΡΡΏΡΊΊΟΠ6. ΖΆΒΙσπρ ΠΔῸ ἢ} Οδίθγ πΙΟη6 ἢ (ΘΙ νγθῖβα δ θη. 

[Ιη ἀϊθβθ ἰβί Ἰθάοοῃῃ ΕὉ]. 1 πίοῃΐ ἱπροου θη. δΠῸΡ ἰγᾶσί 

ΕῸ]. 90 (δυῇ ἀδθιὴ ὑπίργθη Ἀδη46) οἷη α, ΕὉ]. 170 εἷῃ β εοίο., 

ΕὉ]. 8715} εἰ μζ, δΔυῇ ΕῸ]. 389} ἰδὲ ἀϊδ Αηρᾶθα νθαρθβομηϊ θη, 

δυΐ ΕῸ]. 589} βίθῃίϊ ε΄ μϑ΄. 

1) (οάοχ (Ο]]6 οὶ Νουϊ, ομαγῖ. β8θο. ΧΥ], ἃ Ὁ γἱζοπθδομῖο δά ϊ]- 
Βιὰ8 6Χχ Απιθγοβίᾶπο ἀβθβογιρίυβ δϑί, δπίδψυδπι ΄Ζυδγρία πιδηυ8 ΔΟῸΠᾶ5 
Βαρρίονογαῖ, ϑογιρίαμῃ 09 οοπία!!. ΜΙ άθ, 815, 486 46 Βοος οοαΐϊοθ γϑῖ- 
ἴ0}} ἴπ “ΦοῦγΠπ8] οὗ ΡΒ] ΧΧΙ, γ. 16. 



ΡΒΑΕΒΕΑΤΊΙΟ ΧΠῚ 

Εο]. 1 Μιοίοί νοὴ ἀθὺ ἢδλπὰ ἀθβ8 ϑοΡ ῖθῈ 8 ἀθ8 Οοάοχ 

56} 08ι ἀΐθ ΤΠ} Δ] 8 ηραῦ8 ἴῃ ΤΟίοΡ ΤΊηΐ6. οι ινν ΓΖ ἰδέ βρᾶίθν 

ἴῃ ἀΐθ οθθγθ Εοκθ γοῃ ΕὉ]. 1ἃ πλουτάρχου ἤϑικά φο50ΠγΊΘθΘῃ, 
υπὰ ἀὐ ἀθη πηίθυθη ἢδηὰ ἀ6ὺ πο ΐ σα ἰΘβΘθᾶ 6 ΝΆΠ]6. Θἰ 68 

Βεβιίζουβ: ὕδγο!! δίγο.... Τιο..... ἅΠπ| 1095, 16 [π|8}{85- 

Δηραῦθ ἰβί: 

πίναξ τῶν ἐμπεριεχομένων τῆ βίβλω ταύτη λόγων 
πλουτάρχου ἃ πῶς ἂν τις ἀπ᾽ ἐχϑρῶν ὠφελοῖτο 
ΠΤ Ὁ 10. 11, 18,. 14, 160, 117.:18, 10,-52; 58, 
57 α), 58;.59 ὦ, 60, 8, 8, 1δ, 20, 21, 4, 609, θ, 12, 
57 ς), 34, 59 ο), 29, θ4, 1, 23, λὃ 61 ἀπὸ τούτων 

εἰσὶ ἡϑικοὶ αὐτοῦ λόγοι κα. 

Ὀῖ6 Ηδπάβομγι ροῦν ἰῃ5 19., νἱθι] οι. Ὡ00]) 118 
12. να ονί, ἀϊθ ΒΟΏΡΙ Ιδὶ βογρία! Πρ. 516 σϑηγυς σὰ ἀ6᾽ 

θοββογθη ἢδηβο 6 η- Κ].585886 ἀπά Ὀϊοίοί τηδηοθα σπίθα [,65- 

ΔΡΐΘ ἢ ΔΙ ]6ῖη, ἀ00}} ἰδέ 8516 ἀιγο σἱθ]θ γυβθῆθη, ΑἸι5]Δβϑα ησ 6 ἢ 

πὰ σγοθα Ὑ γΒΟ ΓΘ θα ρθη οηΐβίθ!]!, Πῖθθθ γ υβθῆθη ἢδί Ζαιη 

ΤῸ} ἀ6γ ΒΟΏΓΘΙΒΟΡ 5] ρϑ Κορ ουί, ἀ6Ρ σγῦίβου ΤῸ} ἀογ- 

56 1|0 6) ἰδέ ὑυὺὴ Ζυνθιίοῦ ἢδπά, αἴθ ἀιγοῖ οἷπθ ὈΪάββογα ΤΙηΐθ 

ΚΘΏΠΆΠΟΝ ἰδ, Ὀϑυ Ομ ρί. ΑΙ16 ΘρΓΘη ἀἰθβοῦ ΠΊΔΠι15 2, 416 

161. δηϊάθοκθη Κοηηίθ, ἢ θ6 10} γϑγζϑιοπηδί." 

γαρίδα ΝΙΘΟΪαὶ [ΘΟ ηΪοὶ βου ρίαγᾶ8. βῖνθ θιηθη δίϊοηθ5 (νὙ] 46 

γγιι. Ῥγδοῖ. Ρ. ΟΧΧΧΥ), ἴῃ 8ΟΡρΡι 185 Θ8 οἱ 09 ἀθβουῦρϑὶ οὃχ 

ΑἸάϊπα Βοάϊοϊθηϑὶ (Π᾽ Ὄτγν!α Χ. 2. 1, 12), ΠῚ οχίδπί ἃ πῆδηι 

β86ς, ΧΥΪ δάβου!ρίδθ, Πρ ὰ6 ἃ βἰρπαίδθ. (ἔδάθηι) τη Δη118, 

γοοὶ Νιχολάους ἴῃ ἰπάϊοο Οἰδϑϑιοηα πὶ σον να! τ ([0]. 4 

ΓθΟ[0) ᾿ἰηθὰ βιθάμποία, Νιχολάους ἴῃ ϑαπιπιὰ ρᾶρὶπᾶ 50} 1051). 

ΑΡ οδάθιη πῆϑηι, 864 ημ||ἃ ᾿ἰ6γὰ βἰσηαΐδθ, δάβουρίδθ ϑπηΐ 

ΔΠΪὰ8 γαγᾶθ ΘΟ ΙΟΠ68 ΘΟΠΊΡΙΓ65, Οαπὶ ᾿ΘΟΙΙΟΏΪθ8 ΑΠΟΏΥΙΩΙ 

ΥΥγ θη θΔΟ Δ ηὶ Ρ]ΘΓ 4116 ΘΟΠρ ΓΘ ηΐ65. ΠΟῸ Θχθιηρ δ ΑἸαἸηδ6 

ΘΠ 018 Δη Πα} 118 ἀἸβοίββα τη θϑί. ΑἸΓθγὰ δ᾽ 8 ρᾶγ8 (ρ. 980 544.) 

ἴῃ ΒΙΡΙΪοΙΠθοὰ ΒΟ! ΘΙ Θη81 ἴἰ6 πὶ ἀββογναία (ποῖ. ἢ. 8, 10), ροῦ- 

Ρᾶιιθᾶ δι ἰβουῦρία παροί, [ΘοηἸοἴδηᾶ π}}]1Δ. ἴῃ βουρίο 72 γᾶν. 

Ιθοιΐ, Πιδοηϊοὶ Αἰάϊπδα Αμπιθγοβίδηαθ 5. 2. Ε᾿ 1. 20 δάβουιρίδϑ 

ἸΏΘΟ ἢ] ΟΟΙΠΠΪοαγ ΤΥΘΙ, 



ΧΙΥ ᾿ς ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

[ποὺ δα πῖθι18 ---- ΑἸάϊηα, Χγίδηάγίδηα, ΕὙΔΠΟΟΙ ΓΔ Πἃ 

(1020), Ἀοἰβκίαηα, ΥΥ̓γ θη ΡΔο ἶδηα, ΠΘΡ που πα, Βογπαγάδ-- 

κιαπᾶ : γϑυβΙοηἶθι18 ΤΌΣ ΠΘΡΙ (ΒΟΓΙΡᾺ 1 069), (Δ ΓΑ ΓΙ (βου ρΡίϊ 68)}), 

ΟΥ̓ 5.1, ΧγΠηγΙ, ΑἸηγοί!. 

6 βοτιρίο 08. (θὲ Εὶ δρυὰ ἢε]ριιοβ.) 

Οοἀϊοσπιὶ ἄϊιο σθηθγὰ ΡΥΪπ)0 οὈίαία ἀἰδίϊησι απ}, ΦΌΟΓΕΠῚ 

ΡΓῸΒ. 6 ΘΟΘΙΟΙΡ8. ΠΟῸῚ ἱπίογρο δίῖβ Ὁ Υἱ ΕἸ οοηβίαϊ, 4} {6 ΠῚ 

ΤΟΙ αΟ5. ἸΠΙΘΡΡΟΪαίοΒ. οοη ποῖ. (Τπίθυροϊάγα ἀΐοο {Ππππὶ 4υΐ 

γάτα, γὶ δύ)ϊοϊθηάο γ8ὶ οἵη! θη 40 γ6] τη πο, ΘΧρ δ Πᾶ 8 

βίπάἀοι.) 

ΕἸ. ΔΑ ΡΓΙπη ΠῚ ἀθ ΠΟῚ ᾿ΠίογροΪ αἰ 8 ἀϊοθπάσπι οϑβί, --- [})6 

ΠᾺὰ6 δὺὸ φῥγοθιίαία οοάϊουμη Ὦ Υἱ ΕἸ π1}}}} διηριϊα5 ἀα 1 8}18 

51Π}}}} διὸ ρϑυϊθροῦὶβ ἰοοστη ᾿}}118 {Π06}}} ἃ ΕΘ] οἰ δία ΠῚ 

(. 18, 20---22, 29). ΠΔ46 ἀθ Πᾶς Τ6 ΠῸῚ δϑί ΟἿ ἀἰΒΒΘΓΆΠΊ. 
ΑΓΟΠΘίγριβ δου (δ᾽ ἴῃ ϑἰθιηπηαΐθ) τη θη 18 ΤΪΠθπ6 οᾶΡοθδΐ 

(6. σα. Ρ. 17, 19): 564 δγίϊ8 ἱπιθγροϊδίουιδθ νθϑίϊρια ΟΠ ΠΟ 

ἀοβαηΐί. Τδηΐα ὑ6γῸ (Δ ]5416 οϑί πίον ἰργῸ5 Ὦ οἱ Υἱ υδὶ ἴῃ 

ΠΕ 1551Π}15 ΠΠΘΠἀΟΒΙ 55: ΠῚ 546. ΓΟΡ5 ΟΘΟΠΒΘη8.8, ἃ ΡᾶΘΠ6 

ΑἰΠΓΠΠΓΘ Δ51Π|, 6058 δΧ ΠῸ Θοαθη4ι6 οοάϊοα γϑίμϑίο 

ἀδβογιρίοβ 688567. ὑοάθοχ Ε οὔπηὴ ΠΟῸῚ ΠΪΠ1] ἀἸβουθρδηΐδθ 

ΘΧῃθοαί, ΟΘΟΠΒΟΡΓΙΠΙ8 ΡΟΐϊ8 48ΠπΠ| ἔγδίογ. οοάϊοιπη Ὦ Υἱ 

γοσδηάιι8 6ϑί. ! , 

Π. ΠΗΒΟΙΠΟΓ. μἷο, αὐ πΡΙψα6, οΥαΣ φαδοβίϊο ἀ6 οοάϊ- 
ΟΡ 5 ̓ ΠΘΥΡΟΪδί15: ΖΌΟΓΙΠῚ ΔΌΧΙΪΟ ΟΑΓΘΓΘ ΠΘΕΙΌΪΏ118, ΟΙΠῚ 

ΒΔΘΡΙ5. ὈΟΠᾶ8Β ΘΟΥΓΘΟΐΓᾺ8 βυρρθοάϊίοηΐ, 50 υρία δ ὈΓΟΡΙ 8 

οοὐά. Ὁ Υ᾽ ΕἸ τηθη 418 ποημάππι ἱπαυϊπδίαπη οΟηβοιγθηΐ, ΕΟΓΌΙΩ 

ἀπδ5 [δι } 185 ἀἰβίϊηριιο. --- ῬΓΙΟΓΙΒ [δι] ]δ6 δαηΐ ΘΟΡΓΘΟΙΟΓ 

Ε (Ε5) οἱ οοάϊοθβ (ΓΡΟΥ 8 ἀἰοί! ΡΙαπιάσδὶ (Ε, Α, γαϊΐ., Βοί., 

΄“-»- Ὁ ΑΔ Δ ἃ 

1) Εχίδηϊ πὶ 1106}10 “6 παίυγὰ οἱ δ ἴδοι οπὶθαβ ἀδοιηόπαμ, 1106}}1 
ἄσο Ρ]υΐάγομὶ εἴς." [ιἰρθῖδθ΄ 5. ἃ. Απποίδίϊοποβ ργοίίοβϑϑβ δάϊθοίς Τὰγ- 
πθθα5. Οὐοάΐσοπι, υὐ ν]άἀδίαν, πΠ00 158 ἱρποΐαπι δάμίθυϊδ (ν146 Ρ. 62 2) 864 
ὨἾΠΙΪθ ΓΆΓΡΟ ἀ6 60 Ἰοαυϊΐαν. ι 

2) ΕἸ 6] 55ἰπιὰ εδὲ 1, δ18 ἴογνα ρϑοοᾶῖ Ὦ (6. δ. Ρ. 11, 8). [πῃ 
ΒοΡΙρΡΓ 15 ΒΠ1018. μΪο οοάδχ ἴοθάθ ἱπίογροϊαΐαβ δβδῖ. Ὑ]άθ χυδθ ἀἰϊχὶ ἴῃ 
«ΨοῦΡΠπΔ] οὗ ΡΒΙΟΙοργ "ἡ ΧΧΙ, ρμ. 1 544. 

“Ππ͵1Πύρ|.1:.΄΄΄....ς0Ὰ01:͵.Ἠ,ὦὕἍοῬἘῬ τ τΓᾺΧΓΝἠ τἝτπσ;»ἷπτΔθΦΟΥΤΥτὩἨὈἤ.ο 



ΡΒΑΕΒΕΑΤΙΟ ΧΥ 

ὁοάοχ Πιυιο86)}}, Δ] 6.118 γυθγῸ, ΘΟΡΓΘοίογοβ ὕθηθιὶ (Υ Ὑ5) 5) οἱ 

οοάοχ Ραϊαίϊηι8. Τα]}15. γθγῸ οϑί οοάϊοῖὶβ ΒΒ οὰπὶ αἰγᾶχιθ δηη}}1ἃ 

πϑοθββι τἀ, οἱ ποαΐγὶ ρἰᾶηθ ἁββίσπδηάι8 511. ϑΟΡΙΡ  ΓΑΓΙ ΠῚ 

ἱπίθροἰίδυιιπι 4188 Πᾶθοηΐ αἰ] ιβαιθ ἰδηη 6 οοάϊοθ8 οἱ 

οοάοχ Β ᾿που]θη  ἰββὶ πη Θχθη ρα βυηί. Ρ. 9, 24 : 10, 18 : 11,1 

ΝΝἸὙὈἸΟδῦ-:12,21] : 13,9 : 18,24 :.14.2..::14,.21-: 

ΝΕ 7, 10:18, : 10,18 : 20,06 : 21,5: 21,18: 29, 8. 

[πίθγροϊαίον ογαΐ υἱῦ ἀοοίιβ8. Ρ. 14, 2 πυρὸς ᾿πβθΡυϊΐ, ἀοοίο 

αυϊάθπι 56ἀ ἱποδιΐθ, πὶ ογο 5. γῆ ὕδωρ ἀήρ πῦρ. Ρ. 10,1 
εἶτα τὸ ἐπιϑυμητικὸν γΟΥὰΠπῚ οϑί βθἀ πθβοῖο ἃῃ ἱπίθΡΡΟἰ Δίου 8 

ἀοοίγ 86 δἰαιθ δουμϊηὶ γίνη πι. (Ἕἷ, Ἰοοὰ πη οΡΔΥ ΒΒ᾽ ΠῚ ΠῚ 

78. 2, 

1. [5 οοάδχ (ζ ἰπ βίθιημηδίθ ἃρρ6}] αν 1) ἀπἀθ ἀθυ ναί απ 

δϑί οοΡΡὰβ Ρἰδηπάθιιμι ἔα, αὐ νἱἀθίιν, ἀπ θα πη ἴῃ ΠΊΔΉ15 

Ἰῃ ΘΟ Δίου 5 ἰποϊαϊ, οΟαοῖβ ΕἾ ΡΘΥ ΔΙ 51Π}}}15: ΘΟ] ΓΒ 

Θηἶπη τηθπἀἄδθ ϑυηΐ ΟΠ ηἶθιι5 (ονΡ. ΡΙΔη. οοαϊοῖθι5 οὐ ΕἸ 

8010 (ΟΠΠΠΉΙΠ65, ΟΠ 8110 ΘΟ 06. ̓ Π0 Υἱχ 01} (γ146 ρρ. 4, 1 

Ν᾿ πεέ:9, 117 -18,.28 : 158, ὃ : 18,13 : 18, 19)5). Εχ 

μοῦ οοάϊοθ ζ, ροβίψιδπι ἱπιθΡροϊδίιι8 δϑί, βίδίϊπι ἀθβογιριὶ 

Βιιηΐ οοὐθχ ἢποδθ, οοάθχ γὙαΐ., οοάθχ Εὰ (βῖνθ, αἱ ΔΟουΓαί 8 

ἀἸοδη, οοάϊουμη Εἰ αί. ἴῃ ἢοο [106}}0 ΔΙῸ Υρὶ τς η, ϑ ἴῃ 

βίθιηπηᾶίθ), 56 ἰΐὰ αἱ 1}}1 (οοαὐά. γαΐ. οἱ Π.086) 5] ΠΟΘΡῚ 81ηΐ, 

ΕἾ γΘΙῸ ῬΓΌΡΡΙΪΒ ΘΟΡΓΘΟΐΕΓΙ8 Πα αἰηδίιιβ 51{ (146 Ρρ. 1,9: 1, 20 

:2, 1.:2,9.: 0,8 : 7,ὅ : 7,117: 9,14 (γονειμώτερον Ἐ) : 12,0 

: 12, 7 (τεταγμένον Ἐ) : 16, 20 : 17, 18 : 18,14 : 22,7: 23, 8 

: 29, 14). Ῥοβίθα 6 οοάϊοθ ζ, 4] ᾿πίθυ! πὶ ΠηΔΠΠῚ ΟΟΓ- 
Ὁ" Ασα...» 

1) 1. 6. οὐάθχ ὑπάθ ΘΧρΓΘΒ8085 δϑὺ ἴσο 1106}105 ἴθ δἀϊξίομθ ΑἸά πᾶ. 
αϊϊοαπὶ 189 παυὰ ἀυθὶθ 5 μη }}} πὺ8 δραΐ, (ογγοχοραῖ Πυθα ΔάπΙῦη0 
Αἰηθροβίαπο (νι ἀθ ρ. 110, 15). [Ι͂π Αἀωη. Ογιῖ. 1115 Ἰαπίαμῃ ἸΘοἴΐοποβ ΑἹ- 
ἀΐηδθ ΠΙΘΙΠΟΓΟ 4πἃ8 Ὠποᾶβ ἴθ οοὐΐσθπι βασπι πα 1556 νἀ οίαΓ. 

3) (ογγθοΐυγαθ βθουπάδθ πᾶπιβ εχ δοάδπι ἔοπὶθ ροιϊϊαθ βαπί ἀπάθ 
ΘΟΡΓΘΟΐαΓΔΘ Πη8η08 [οΓ[ΪΔ6. Ὑὶάθ ῥ. 18, 15. 

ὅ) ΒῸπ58 ΟΟΓΡΟΡΪΒ πο ἤαϊξ ἴρβ6 οοάδχ Ε' ἃ βϑουπάδ πιᾶπὰ ἰυΐον- 
ΡοΪαΐαβ; Ρ]υγὰ δπὶπὶ ἴῃ 5ἰπρα]} 8 (οΡρογὶβ οοἀϊοίθα5 οχίαπὶ νοϑϑιϊρία 
ΒοΡ ρίαΓδ6 δ παΐϊπδ6 4086 ποὸπ Βαρεῖ ΕΒ, Υἱάθ ἱπίγα φυαὰθ ἀθ οοἀά. ναΐ. Ρ οἴ. 
ΠΠΘΙΠΟΓΡῸ. 

4) ΑἸΙφαᾶπάο νϑγὸ (ρρ. 7, 19: 8, 14:9, 8 : 18, 14 : 17, 18) θοπᾶϑ5 
ΒοΡΙρίαγα5 οοἀΐϊοαμη ἢ Β ἴῃ γ]4υἰβ ΟοΥρογὶβ Ρ]απυάεὶ οἵ ἰπ Εἰ οον- 
Ῥαρίαβ ὁΟηΒΟΡνᾶΓΘ υἱήθίυν, 56 ἴπ ἢἰβ 4φυΐϊπά4αθ 0018 ροΐαϊξ σοΡγθοῖον 



ΧΥῚΙ ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ 

ΓΘοί ΓΙ οΘ ΠῚ. Β  ογαΐ, ἀθβοῦρι βυηΐ ἃ, Ροί. Νϑααθ Ρδοὶ, ΠΡΑ6 

ΡΑΡΥΙ τηοπθηςϊ, βπηΐ ἰοοὶ ἴῃ ΦυΪθ8 6χ δἰίθγα ρᾶγίε βίδηί 

Ε, γαϊ., εχ δἰίθγα Α, Ρϑί. (υἱάθ ρρ. 1, 20 : 2, 14 : ὃ, 11 : 3, 20 

: ὃ, 28 (ϑαλῆ Ε γαϊ.) : 4, 12 (λιβύας Ἐ γαῖ.) : 4, 21 (ἦν ῥτὸ 

εἶναι Ἐ Αι.) : 6, 17 : 7, 8.:9,6 : 10,2 : 10,8 : 10,11 (γενό- 

μενος ἃ Ῥεϊ.) : 10, 17: 11,24: 12, 12 (μαινομένας Ἐ Ναί. Ὁ) 

. 13, 18.:13,21.: 16 15...7.1 - 235. δ᾽: Ε πΠΞΠτ 

δε βοῦιρίαγδο οοἀϊοαπὶ Εὶ Ἶαΐ. ρᾶθὴη6 δὰ ᾿πη8πΠ| τηθηάοβδθ 58Πΐ. 

βόε ΕἾ οαπὶ Εὶ γαΐ. βίαγε;: ἃ Ῥεῖ. υϑῦοὸ ἴῃ βου ρίυ 5 4188 

Βα θθηΐ θΟΠᾶΒ ΠῸΠ ΠΟΠ4(υδπ (ρρ. ὃ, 11 : 19, 21 : 29, 6) οὔπὶ 

ΒΥ ρ]υνῖοβ οὐ Β Υ' ἢ οοπρταππί. (ΟΠ) ΘΟ ΠῚ 5ΟΓΙ ΒΔ ΠῚ 

ΟΟΟΪΟΙΒ. 6]18 46 ΠῚ β ἴῃ βίθιημηδίθ ἃρρβιϊαυὶ οοάϊοθμῃ ζ δά ῃϊ- 

θ 1556, 5ΟΡΙΡ αΓ8. 6} 5 1Π ΘΡΡοΪαίαβ οοάϊοὶ 5110 ᾿ΠΒ6Γ 1586, ΟΠ 8 

Υ]Ὸ ΠΟ ΠῚΠ]45 οΟάϊοὶβ 6} 05 4αθπὶ ἀθβοῦιθαθαΐ (4 ογαΐ, πὶ 

ἴδον, Ὁ 1 Παιὰ ἀἰ551Π}}}18} βου ρίαγαβ οὐ οὶ ζ Δάβογρ5.586: 

6 οοὐϊοθ δυΐθπι ζ {6 πὶ ἰΐᾷ δηηθηἀᾶββοί ἀθβοῦρίοβ 6556 Α Ροίΐ. 

δοά οὰπὶ ἴῃ βουῦρίο 69 οοάθχ Β εἰπὶ ἈΠΊΥΘΓΒΟ (ΟΓΡΡΟΓ Ρίαπα- 

ἄδο δγοίϊπ8 οομαθγθδΐ, γϑὶ] (40, ΘΟΠἢ ΘΟ, τη πηθ ΡΓΟΒΡΔθ1]8 

651) Τ65 δὶ 4116 386 μαρδί υϑὶ ἀβ δᾶ γδίίοπ 486 ἰηΐθν Β δἵ 

ΟοΓΡὰ5 ΡΙαηπάθαπι ἱπίθγοθα! ἴαϊβθ 10 ἀ]οδΥ]. 

Μοπηορᾶΐι ἀΐσηα δϑί πὰ οοάϊουπιὶ γαΐ. οἱ Ῥεΐ. ργοργίᾶ 

βοῦρίαγα. (1π βογὶρίο 69 ἰδ]1ὰ ρίυγα δχίδηϊ.) ΗἹ πϑῆιρθ ΕΒΓ, 

4υδηηγβ Ρεί. 511 πηθηἀοβιββιη8, ΠῸῚ ΠΪΠ Βαροηΐ ΡΓΘΊ, 

ζυΐρρα 4υὶ ἃ Ορδγαγῖβ 48 ΌΓπιᾶ ὙΘΓΒΟΓΙΠῚ ἱΠΟΌΓΙΟ518 βουρίϊ 

5ἰηῖ. [ἡ ἔγαρπιθηΐο Αθβοῃ (ρ. 12, 6) 5011 γαΐ. Ρεΐ. μαροπέ 
σύγκονον ἀπᾶδ [ΔΟΠΠἸπι6 δἰ οἰ ταῦ νογαπὶ σύγκωμον. ϑοιῖθδε 

ΠΟΛ ΠῚ οοάἀϊοιαπλ ΟΠΠΠΪ πὶ ΡΓαθίο Εὶ σύγκοινον 50 ΙΡΒΘΡ ΙΗ ΐ, 

ΒΟΓΡα οοὐϊοὶβ Εὶ σύγγονον. 
2. θὲ οοάἀϊοῖϊθὰβ Β Ρᾷ]., ἄθᾷφιβ οουγθΟίοΡΙ θῈ5 

γϑηθί!. -- Υἱχ ἀμπθιίαγὶ ροίθϑί οοάϊοοπι Ῥαϊαϊπαπι 80 ἴρ80 
γεπθίο, ροβίφυδπη ΐσ ΤΠ ΠῚ15 ΘΟΥΓΘΟΙΓΙΟ65 ϑαθ ββθῖ, ἀθΓΙΨΑΙΊ. 

Μυ]ὰ Ρα]αίϊπο οαπὶ 5010 Ὑεπδίο οοπηπιαηϊᾶ βυπίΐ (Υ146 Ρρ. 1, 10 

:8,3:3,6:5,1:}5,321:0, 11:0,.14:7,.10: 7 80 ἘΞ 

(αὐ ἔδοϊξ ἔογίαββθ 8110])}) ἀθα 50 υδγὰπὶ ἱπνεπῖγθ Ἠδ ᾿Ἰϑουπῖβ οοάϊοὶβ Ε 
ΡΓΟρΡ᾿Ϊβ, 4αδ8 ἴπ μος 1106 110 ρᾶποαθ βαπῖ, ἴῃ 10611ο Π6 Π6ῇ, ΘΙ. Ρ] αγῖπιδε, 
ἰηΐγα ἸΟΤ΄υΔΓ. 

παν τ΄ὦ...». 

γι" 



ΡΒΑΒΕΆΑΤΙΟ ΧΥΙΙ 

ΝΟ: δ.16.:9,26:10,.8:.:10, 19..;.12,11 : 12,326 

ΝΟΥΣ, 12: 20,17.:}21,101 24. 1). Ρ.60, 14 

ΟΡγαΡ Ὑ1 ἰποιγία βουρίι πη οὐαὶ τοιούτω ΡΓῸ τοιοῦτο τὸ; 
τοιούτω ἴῃ τοιούτως τηιίανϊί γὃ; τοιούτως Ἰορὶ(αν ἴῃ αὶ]. 

ἴῃ οἸμ ἢ θ118 ἴδ "6 ἰοοἷβ Ρὶ Θχίαδί ἀἰβογθραηί ᾿πίον ΡΒ]. ΘΕ ΡΓΟΡΓΪα ΠῚ 

1118 ἱπίθυ ροἸδίογ θη ἀδίθοθυθ ΡΟβϑι Πη118 (6. οὶ Ρ. 20, 14), ἴογία!- 

ἴὰπη 116 6586 Θ6η860, 404 ὈΪ8 οἴη 5010 [) (ρ. 8, 14 : Ρῥ. 15, 22) 

5616] οἰπ| Β οἱ σού οὶ θὰ5 ΕΠ 5601 (Ρ. 21,11} οοπίγα δ ηθίαμ ἴδοι. 

Μλ]ο ἰρι αν ππιπὸ βοϊαιη οπθίαμη δά: νθ, Ῥδ]δι Πα τη 5811ΠῚ 

ἴδοθυθ, νϑῃθιη θη Γ 4116 ἀ0160 αιιοά διοίογ 1} 6}118 Ὀ]5. ἴον ἴῃ 

Ἰοοβ ΘΟΡΓῸΡ 15 ΘΙ δ ἀδη 15 ΔΙ 141 Δί {1 ΡῈ] (6. σ. Ρ. 8,16 : Ρ. 17,9). 

ΟΟΥΓΘοίου 5 Υϑηθίϊ (ξξε 7" Υ) ογδηΐ, υἱὐ νἱάθίαν, υἱγὶ 

αἀτγᾶθοδθ ᾿ἰηριιὰθ ΡΟ ΡΠ 1. Οὐοαϊοθιη ΔΙ θθυηΐ οοἸοῖ8Β Β 511}1- 

ἰθι; 4088 6χ δ} 118 ΘΟ ΪΟΙ8. ΒΟΡΓΙΡί 5. θΟηΔ6 118 Υἱβᾶθ βηΐ 

585 ἰδοθυηΐ, 4|1ἃ ἰρ81 πηίαγθαηΐ. ((οπβϑηίπηί Υὃ ΡᾺ]. Β 

Π ἘἜἜἘξἘΠὌἜῦβι ιιΠςππβξῤξὺὄῸΘὺΦὖΤ.-42:.4,12 : 4,,4 :1,20.:.9,6.:9,24: 

ΝΞ ὈΤΝΠ: 10,18: 18,4: 15:21 .14.9 : 15,17:10,7 

ΕΠ ΤῸ: 16.26: 17, 17 : 18,6 : 18, 10 : 18,19 : 19,15: 
πε ύτε:23.9:23,11.:24,11) 

ὃ. ϑυρογοϑί χυδοβίϊο ἀθ οοάϊοθ Β γ6] ροίϊπ8 ἀ6 680 οοάϊοθ 

(β ἴῃ βἰθιημπηαΐθ) 46 πὶ ἀθβοῦρϑιΐ βορὰ Β, Δα θαθγαηΐ οοΓ- 

γϑοίογοβ ἢ γὅ, (οάοχ β, υἱ νἱάθίι, 6 οοάϊοθ ἢ Υὐ 511}1}} 5ϑὰ 

ΠΠΪΠ 8 Π]ΘΠὯ050 ἀθβουρίι5 οϑί. ϑοῖθί θηΐπὶ Β τηθη 615 οοὐϊοὶ Εὶ 

οα οοὐά. (ΟΥρΡΟΥΙΒ Ραμ ἀ6ὶ Θοτμ πη 1118 ΟΔΓΘΙΘ : 58 ΘΡΠῚ8 ΟἸΠΠῚ 

ΠΥ! οοπίγα Εἰ 5ἷαί (γὰρ ρρ. 1, 20 (}15) : 4, ὅ : 8,14:9, 8: 

ΠΟΥ 6: 13.,.14 : 13.19.: 15,9 : 22.10: 22, 24 

ΕΠ 2: 20, 6), οὐ Ε οοηίτα Ὦ Υἱ' Γαγίβϑϑίπιο (17, 12 : 17,18 

:29,6: 25,11 : 28, 24). δ γ]θὰ β' ̓ Ἰῃ ΘΓ ΡΟ] θηΐᾶ ΡΓΙΟΡῚ8 [Δ Π}}}186 

(Δ! 110 ζ-7) 511 ἴδοι! ἱ, ργΟρΥΪἃ βιὰ ᾿πΘ ΡΟ Θ ἢ ἃ γ6] ΟΠ ΠΪΠΟ ΠΟῚ 

Δ] Θοἰζ, γὙ6] ρΡΓΆΓΟ ἢ). Μδρηὶ ἰρὶ[π δοβ δ πη δ6 βαηΐ ΒΟΥ ρΡ Γᾶ 6 

686 485 οοάδθχ Β' γ8] ργορΥΪᾶ8. νοὶ] ουπὶ 3 Υὅ Ρα]. 5015. γϑὶ ΟἿ ΠῚ 

γο 5 ῬᾺ]. Α Ῥϑί. 5018. Θουη 1 Π68 Πᾶθί, γΘΡΔ 418 ΠῸΠΟ 6586 ΘΘη860 

4υδθ ργΓδοθοηΐ Β ΡᾺ].Υ Ρ. 18,1 : διη!οθ ΘΠΪ ΠῚ Π16 πη Πα ΕἀπΔΓά 8 

ΒΟΥ Ζ βουρίαγαπι ΟΥ̓́ΤΕ φιδπ ἰγρὶ5 ἰγδ 14] πη ἢ ΓΟ88Π} 6588. 

1) [π βογὶρίο 69 ρ]ὰβ 561|61 ἱπίθγροϊανῖθ. Ὑ᾽ά6 Ἰηΐνᾶ. 

Ια ατγονὶ Ῥυυμϊοὶ ἀἰδ]ορσὶ ἐτθβ. Ὀ 



ΧΥΠΙῚ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

δίθη πη οοὐἀϊοαμῃ ἴῃ βογὶρίο 08}. 

(Εχ Ὦ ρεπάοξ Βᾶγθ. 
“Ἴ ἍΤ 80Γ, θ9). 

ΦΝ 

λ. 

τ .Ὁ 
(Εχ Θ εχβογιρία βυηΐ 
(1) τοῖα5 Κὶ (2) βεγιρία 
10---11 οοὐϊοῖὶβ Β). 

6 βουγιρίο 69 (06 Βεΐδοίαᾳ ΟΥδοι ον η})}5) ). 

ΑΡβοϊγθηθα δϑί ρυΪ πη απ αιιδοβίϊο 46 θᾶ {86 ἱμέρου ουάϊ!ββ 

γεποίαπι οἱ ΑἸΩΡΓΟΒΙ ΔΗ ΙΠΘΓΟΘΑΙ ΓΑΙΟΠΘ. 
--«-«“««“““Ἄιὐλλλλλλέσσασν. -΄““Ἅ“σλλαασέἔσΨΠμσ σα 

Ν᾽ ὑμην:ῖ Ποῦ. 5ἴθιημιᾶ νϑηΐᾶμῃ ρεῖο. Εἶχ οδϑρ 5 ἀαθ 1546. 51π|8] 
ΡῬοπάοναιϊβ ὁοπΐθοὶ, αὐ σομιροπάϊο ΘΧΡΟΠΘΡΟΙΝ 5θπἴθη  ]8η) Ιηδᾶϊη 46 
ΘΟ ΟΙθυ8. 

Οὐπι ἀθδ νϑῦοὸ βἴαϊα οοάϊοϊβ Εἰ ἴῃ βουῖρίο 69 ἀαβθίζοπι (πᾶπι οο] Πα ϊο 
40 αἴον πἰ81} να]οῖ), βϑηΐθηϊατι πηθᾶϊη δχ βογίρίο 08 5010 δἰδθογᾶνϊ. 
ΡΙοΡᾶφυο οοηῇνηιδηΐ οοάϊοοβ ἴθ 09, Πο]60 ᾳφυοὰ νοριϊαΐθπι νϑ]υΐ ἔγᾶῃ8 
ΠῚ 65 ν᾽βᾶμ πο ροζαϊ, αὔτ 56 6. 

2) (οάΐοοι Ρα]ατίπαπι ἴῃ 69 6χ Διμθγοβίᾶπο γ86] 6Χ 6]05 Διομ θῖν ρο 
ἀοβοριρίαπι 6586 οθπ860, ϑογιρίαπι 68. ΑἸΠθΡοϑᾶπο Β0ῃ ἰπθ8ῖ, Ρα]αῖϊπο 
ἰπεϑῖ. Βαΐϊο Ἵδοάΐϊουμη ΡᾺ]. Β ν2 38 ἴῃ 68, 69 δδάθιιν δϑὲ δίάυθ γάῖϊο 
Ραᾳ!. Β ν2 8 Απῦν. ἴῃ 69 (υβ4ι6 δά Ρ. 8). Ιίδφῃμο 08 ἱπ ΑἸηρΡοϑῖδη0 
(ν 61 ἴῃ δ)5 ἃγομδίγ ρο) ἱπεγαΐῖ. Ροΐθβ, δὶ Βοὺ βἔθῃπδ δὰ 09 νἱβ γϑίδυ "6, 
ΠΑΝ." ρα] ἸαρόΓθ. 



ΡΒΑΕΒΕΑΤῚΙΟ ΧΙΧ 

(οάϊοοιη Ραϊαϊπιιπὶ ἴῃ βοῦρίο Θ8. ἃ γϑηθίο, ροβίψιδμπι ἢϊὸ 

ἃ ἰογα ΠᾶΠ ΟΟΓΓΘΟΐΙ5. ογαΐ, ἀθυναΐ ἢ 6586 ἀρ ἢ Βί ΓΤ 

ΟΟΠδίι8. 81π|. ἴη βουὶρίο 69 (νἀθ Ἰοθοβ ἴῃ Ραϊδίϊημο οο] (05, 
Ρ. 09, 12---72, 2, ρ». 119, 17---11ὅ,. 9) (4118. 6δϑί ᾿ῃΈ6ν Ῥδ]α Πππιπὶ 

οἱ ΑἸ θΡΟβίδη ἢ ΘΟΠΒΟΠΔΗ ἃ τ 608 6Χχ δοάδθῃῃ ἰοηΐθ ᾿πΔ Π Δ} 

ΟΡ ἸΒΒΙ ἢ 6586 γἱἀθαΐιγ, ΟἸΔΘΡ ΘΠ πη} ἰρι πὰ ἢϊο [ὉΠ 

οοάθχ γοπθίιιβ 511. (]] δ 15. οπὰ ΑἸ θΓοβίαηο ἀπο θι15. ῬΡΙΟΓΙΒῚΙΒ 

Γγαριηθη 5 γθποιϊ (Ρ. 9--- 4, Ρ. 79---85) ποη ροίθυϊβ ἀπ [Γ6 

41 ΡΓΟΡΓΪὰ δαοίου (88. 1}}1 ΟΠ ηἶη0 πορθηα 811. Εἰδάθηι ἰθρὶ- 

8 ἴῃ ΕἰΓΌ416 δάβου!ρία, ἴῃ ΑἸΠΙ ΟΒΙΔΠῸ ΥἜΓῸ ΟΟΥΓῸΡΙΘ 15 

ΠΟΠΠΠ]}15. ἰηχυϊπαία --- δα τ. θύ, ὅ ὅει τὸ (ομη. ΑἸ Γ.) φιλο- 

σοφίας τέλος ϑεολογία ἐστιν : δὰ Ρ. θ0, 10 ὅτε (οπη. ΑἸΩθΥ.) 

ἀλκαῖος ἔφη πρῶτος ἐξ ὀνύχων (ὄνυχος την.) τὸν λέοντα 

: δ)ιὲ ῥ. Ο1, 10 ὅτε τῶν ἀραχνὼν (-γνῶν ΔΡν.) τὰ πλήϑη 

λοιμῶδες τὸ ϑέρος δηλοῖ : δὰ ν. θῦ, ὅ ὁ γὰρ παυσαγίας 

στρατηγὸς (γὼν ΑἸη}ν.) ὧν χατὰ μαρδονίου (μακεδονίου 
ΑἸΩθΡ.) ἐπίτροπος ἣν πλειστάρχου τοῦ λακεδαιμονίων 
(-μόνων Δθν.) βασιλέως : δὰ 89, 22 φλυδράς ). [πῃ {ΓἸΡ5 
ἰοοῖβ (04, 10 : 72, 7 : 72, 10) σΘομβουναν ΑΠῚΓΟΒΙΔη118 βου ρία- 

ΓΒ ὈΥΪΠΠΊΔΘ ΠηΔη118 Θηδίϊ ἃ θυ [1ἃ τηᾶπὰ, αἱ Υἱάδίι, ΡΓΟΓΒΙΙΒ 

ΘΓ88885: 8185 (01, 1ὅ : 62, 18 : 609, 11 : θὅ, 21 : 71,7 : 19,10 

: 84, 17) γ6] ουγθοίγδϑ γ6ὶ Δ αἰ ϑηη θη: τη ΔΠ118 ΒΘΟ Πἀ86 (ΘΓ ΔΘ 6 

γϑηθίὶ πορὶοχὶί, βθὰ ΠΟ] ῬΓΟΡίου ἤθῸ ογθάθγα θιιπ οχ Ὑβπθίο 

““κμμ““μἽ““,“λλαλλλαλλλλλαλλαααλαλαλαλαλλαααλαλλαλααλάαλαλαασ 

ἢ Αἀ ρ". θὅ, 8 Βαροῃδ Ν' (ἃ ρν. πι.) Βᾶγῃ. Ῥεῖ. ναῖ. (ποπηθ Α 3) αἴφψαθ 
ΑἸάϊπα Βοάϊοῖαπα δἀδογρίαμη. μος 5 θπηδὶ 

ο 

ΗΦ--πςπΘ -σακςξ 
ομου ΝΖΩ͂ 

Ργο Π ἴῃ δηρι]ο 5ἰπίβϑίγο Δ Ἰθρὶ ταν ἴα Κι Ιυθὸ ομου (ὃὄμ. Βαν".) ΝΑΐ 

Βαρθπὶ Ροῖ. ναῖ. α βγ ὃ ὁμοῦ ε τετράκις δὲ τὰ ε μ΄. τὸ ἅ ἴπ ἃρίοβ 
Βαθϑπὶ ἰάθη α, 

δῈ 



πᾳ Φ το» .«..«Ὅ---΄ ὀὋ- 

ν} ͵ 

υστῶς,....- ΞΕ ο΄ 

" απο τεσ τι στο ποκα 

-σ’ -ττ-οορο’Πρ-, τ΄’, -«ἥὔᾧὦ.-- 

ΧΧ ΡΕΑΒΕΑΤΊΙΟ 

γῈ1] οχ α]0 51Π}}}} οοάϊοθ πομάππι οονγοοίο ἀθβοῦρί πὶ 6886, 

(οπίγα Ἰοααίεαν ΒΟΥ ΙρίαΓἃ ΤηΔΘῊΪ το θη μ. 72, 2 (νἱάδ δάμ. 

αἱ 1.); οοηίγα ἰοαυϊαν βϑαμηπμᾶ οὶ Υὅ Ἑοηργαθη ὰ (γι 

600, 28 : 61, 1 : θῦ, 11 : 660,21 : 68, 1...69,1 : 09, ΦΥΤΟΟΥΣ 

: 14, ὅ : 898, 1ὅ : 84, 18 : 8ῦ, 12 : 8585 : 22). 

(οἸ]αΐο απ] ΑΠΙΡΓΟΒίδη0 ἱγασιηθηΐο Ροβίθυογο Ὑθηθίὶ 

(ρ. 120, 20. ἀβ46 δὰ οαϊθθμῃ 11}06}}}} Ιοῆρσθ δ|1{6} ΓΘ 86 ἤΔΌΘΓΘ 

ΘΟ ΘΡΘΥΪΒ. ἤάγῸ ἢ] οαπ Υἦ ΘΟηβΘ ΗΠ ΑἸ ΒΡΟΒΙΔΠ 8, 5ΔΘΡΙΒ 

αἰιίθη} ἀίαιι6. [ἢ ΤΠ ΘΠ ΟΒΙ ΒΒ 18 οαπὶ Υ' ΒᾶΓΡ. ΡΓΟΡΡΙαΒ βευρία- 

Γὰ8 (6χ πιᾶρῃᾶ ρᾶγΐΘ Τη 6 Π4 0585) ΠηΠ15 Παθοί, βου ρία οαπη 

Υ φομηηπηΐᾶ Π1}|ἃ. (ΟΠ) ΘΟΘΓΙ πὶ οοάϊοοθιη γοπθίμπ, 400 ἰθ- 

ΡΟΡΘ 511} ΘΟ} 15 Β0ΓΠ086. ΘΟ ἴο15. ΑἸ ὈΓΟΒΙ ΔΗ (Υ6] 51] ΠΥ ]5 ΒΟ Ρθᾶ 6 

ΔΙΌΠοίγΡὶ σα ἴοῖ5. ΑΜ.) ογαΐ, [Ὁ1118 4αΐθι85 πη οαΓοΐ ὉΔΡΠἾΒ56: 

ἰδία, 51Π}}}} ἂὺ ρδϑυυθηθεῖ δά Ἰοοσ ἘΡὶ ἀδῆοϊξ οοάοχ γεπθίαβ. 

(Ρ. 85, 24), ποὺ ργοθοΐο αἰϊαπι οοάϊοοπι «αὶ ΠΠ δ Ππαπὶ ἱπίθ σΥ ἹΠη 
ΘΟΠ ΕΠ πογοὶ {αδ ιν 586, ᾿ΠΥΘη 416 ΘΧΒΟΙΊΡβΙ586, ϑΟΡΙρίαΓᾶ8 

Ἰσιαν ΑἸ ΓΟϑἰΔ 1 ἰηΔ6 40 ρΡ. 8ῦ, 24 πιὰ δβρϑι δηδὰβ 6588 

ἔ6η860. (οὐδθχ νϑιῸ Ραϊἰδί!π8 ΡῈ ἰοίπμη ΠΠΡ6] ἢ ὁχ Απὶ- 

Ὀγοβίᾶη0 Ρθπάθρα υἱάθίαν. 

ἢΠ6 ΤΟΙ ΦαοΓ πὶ οοὐἀϊοαμη ἴῃ ἤος [106 }}0 δαοίογ αἴθ φυοᾶ 

56} [18Π] ῬΔΙΙΟΪΒ. ΘΧΡΟΠΘΙῈ ὈΟΞΒ.ΠΊ, ΟἸΠῚ Γϑίϊο ΘΟΡᾺΠῚ ἴθγο θά θη 

511 ἴφια ἴῃ βουρίο 68. 

Ι. (οάϊοθβ πο ἱμίθρροϊδί. 6. βουρίαν 8. - ῬΥΪΠηδ6 

ΠΊΔΠ115 ΘΟ ΙοΙ5. Ε Ὠ1Π1], αἱ δηΐθ ἀἰϊχὶ (ρ. Χ) οοιηρογίαπη Πᾶθ60. 

(οάϊουμη. ΠΥ ΘΟ ρ ρα ἀδβαηΐ [Ὁ]1ἃΔ. 864 ἰπΐθσον δϑί 106 }}8 
ἴῃ οοαϊθ6. ΒΆΡΡΘΡΙΠΟ ΔΡΟ Ι581Π|6 οατπὴ ἢ ΘΟΠδογθηΐθ. 18 ΠΝ 

ὁοάθχ τπηᾶθ ρεηᾶθί ΑἸ ΓΟβίᾶπ8. πῃ ροβίθγίοσα ρᾶγίθ Π66}}1 

Ἰοοι ΠΏ ἸηΐΘΡ ΘΟ ΪΟ65 ΒΙΠΘΘΓῸΒ. Πδροί ᾽). 

Π. ἀοάἀϊοῦθη ᾿ηἰΘΡΡοϊίογ απ ἤδη] 1. [ηῖ|6Ὁ- 

ΡΟΪΔ ΠΟΥ Θχθιηρία ἤδθο βυηΐ 67, 16 : 68, 28 : 70, 20 : 

713, 2: 15,8: 18, 15: 71,20: 18,26 - 19. ΒΕ 

: 87, 10 : 100,10 :-101, 29 :-102,.1 :- ΤΟ δ 

107, 11 : 101,20 :.- 116,18 : 124,25 ἸΡ Υ τ ον 
--- ““““““χπ““----..“-...5΄-«΄ 

1) Ῥροργ ῖβ ἱπέθρροϊαπιθπεῖϊβ πηϊπίηθ οἀγοπὲ Ὦ ΒάΓΡ. Αππθρ. [πὸ θᾶ 
Ρᾶγίθ Π106}1}1 δὶ ἀδοβῦ οοάθχ οἱμμἑατη 51 ΠΟΘ  551ππ|8 Ὑ3 οαυΐθ ἀροπάσμ 68ζ. 



ΡΕΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΧῚ 

ἤατο πἴο οπὶ Ε 8010 ΘΟμβθη 6 Υυἱάθίαν ἘΠΊ ΘΥβα τὴ ΟΟΓΡῸΒ 

Ρ]απιάσιπι (58, 11 : 79, 4: 120, 29), ὁὰπη 8010 Β νεὶ ομπῃ 

δο 5 Β γ7ὺ βΔορί05 (608, 22 : 71, 1ὅ : 72,2 : 19,9 : 82,28 : 

ΝΡ ΠΟ ΟΓ11:01, 20: 101, 10: 111.2.:111, 19: 

110, 13 : 117, 12 : 119,12). 6 ᾶὸ Τὸ, οὑπη ΟΟἸ]ΔΙΙΟΗΪ 

οὐὐϊοὶθ Ε, 4Ζὰὺὰ ἴῃ ἢοὺ [ἴθ 6 }1}0 το, τη πη6. ΘΟὨ ἀδ ΠῚ, ΠΟΪῸ 

ΡΓΟΠΠ 118. 

Εδάθπη ἶὸ 4086 ἴῃ βοῦὶρίο 69 ᾿ηΐονΡ ἃ Ροῖ. .) ὁχ αἰίθιᾶ 

Ραγίθ, δχ αἱΐογσα Εἰ γαΐί. γδίΐο (ν146 ρρ. ὅ9, 15 : 00, 1ὅ : 61. 1 

ΝΌ ΉΤΣΟΌΟΣ :-θδ,ὅ : 66, 28 : 68,8 : 68,20 : 68,28: 

ΝΞ τῚὨὌύΧευΣ81,21: 82, 1 : 88, 8 : 88, 15 : 84,10: 

ΒΕ Ὁ :02.0 : 97,27 : 100,9 : 105,9 : 108, 18: 110,8: 

ΕΠ ΟἹ Ε1Σ 1 .: 110,18: 121,1 : 123, 4 : 129, 8); δίᾳιθ ᾿!ὸ 

οἰϊαπὶ ϑ1μ! ΒΡ ρίυγαθ ΘΟΠΙΡΙ ΙΓ65. μαι ρᾶΡΥΪ τ]ΟΠΊΘ ἢ], 4ιᾶ8.. 

Ε γαι. οὐπὶ Εν, Α Ρεί. οαπη Β ΘΟΙΏΠΠ65 μαροηὶ (γ46 Θ0, 1ὅ 

ΠΟ 19:08; 25: 71,.20 : 84, 10: 121, 1)3 

Ρ]ΙΓῸ5. οχίδης ηἰ ἴἉ]10 ἴῃ ποὺ βοῦρίο οοάϊουμῃ γαϊ. Ρεί. 

ΒΟΥΙρίθπγαθ Β᾽ποθΡἂθ ἴῃ 4}}18 ΟΠΊΪ 118: ἃ ΒΟΓΙΙΒ ΟΟΥΓΘΟΐδθ, 6. 6... 

Ρ. 00, 1 : 62, 1. 

Ῥουμη] α μαρθοὶ εοάθχ Εἰ ΡΓΟΡΡΪὰ ἱπίθγροϊδιηθηΐα (ΥἹάθ 

60, 18 : 60, 1ὅ : 60, 20 : 61, 1 (ἐπειδὴ Ε) : 62,24: 09,29: 
--““χ““ΑἍἌΔἌλαλσσλλσσσ “ᾷ΄““ΨἌΨὍἌΛΛΑσνΣ 

1) Αἀδογίρίσμη ἴο]. 1824 (φγῃ. 00, 8 ---Οὔ, 15 σοπίϊπεπίθ) Βαροῖ Ροῖ. 
ΒΟΒΟ ον. 1Π0ὰ ἀμμμααον ΄αυοὰ ἴῃ Α οἰΐδιι οχίαϊ (νἀ ΤΡθὰ, Ζυν 

, ἄόβ6μ. 1 Ρ. Χ), μὴ φανον. γὰρ: (αἀ θὅ, 2 τοΐογοηδα: ἀδθβαπὶ ἴῃ Α) τὸ 
χωρίον τοῦτο ἀσαφέστατόν ἔστι (-τον ἐστὶν Α) διὰ το πολλαχοῦ δια- 
φϑαρέντα τὰ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων, μὴ δύνασϑαι σώξειν τὴν 
συνέχειαν τοῦ λόγου καὶ εἶδον ἐγὼ παλαιὰν βίβλον, ἐν ἣ πολλαχοῦ 
διαλείματα (- λείμματα Α) ἦν ὡς (καὶ Α) μὴ δυγνηϑέντος τοῦ γράφοντος 
τὸ (οἴη. Α) εὑρεῖν τὰ λείπογϊα ἐλπίσαντος δὲ ἴσως εὑρήσειν ἀλλαχοῦ 
ἐνταῦϑα μέντοι χατὰ συνέχειαν ἐγράφη τὰ διαλείποντα χαὶ (τῷ ΑἹ) 
μηχέτι ἐλπίδων (-δὰς ΑἹ εἶναι τὰ λείποντα εὑρεϑήσεσϑαι. τοῦτ᾽ αὐτὸ 
τὸ νῦν (τοέγυν ΡΡῸ τὸ γῦν Α) χρῆ ψοεῖν χαὶ πανταχοῦ τοῦ βιβλίου 

. ἔνϑα τίς τοιάυτη ἀσάφεια εὑρήσχεται (-οίσχεται Ἀ.. 
ὅ) ὑπ Εὶ γαΐ. οοπρτοϊξ ΑἸὴθν. Ο. 126 “μῇ, Ρ.60, 1 Ἰερίτων ἀφέντος, 

Ρ. 91, 1 ἀοεβὲ συμβήσεται, Ρ. 02, 19 ἀδϑαηΐ χαὺ--- συνεαράξουσι, Ὁ Φ.ΨΡ δὶ 
ἰδείταν ὑλικὴν. Νοπηῖδὶ} ΠῚ ΒΑΒΘΓΡΘ γνἱάοῖαν γαί. (γαῖ. 1013) ῬΡορίδι 

θοπᾶπὶ 6]08 50ΡΙρ᾿ ΠΡΔΠὶ φαντασιαστιχή (Ρ. 125, 22). ὐπι Α Ρεῖ. εοπῖγᾶ 
Ε ψαΐ. ἴδοθγρθ 8ο]εῖ. (Ρ. 121,1 ὑλιχὰς : 121,10 φαρμακείων : 122,0 
παρὰ τῶν : 122, 14 μέσα : 123, 4 Βαθεῖ γὰρ : 128, 8 ἀγιέντας : 124, 8 
ἔχω : 125, 12 τὸν.) Αἀ ρ. θ4, 9 δἀβογίρίυαπι παρε ἀσαφὲς τὸ χωρέον 
τοῦτο. 

--«...................,,..........,ΨὕϑΨ Ὡ απο. ᾿ς. ὁ... ..ϑ». ..Ἠὄ.. -. 



ΧΧΙΠ ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ 

6ὅ, 28 : 72, 12 (ἀναδυομέναις Ἐ) : 12,20 : 73,090: 19,14: 

(ἐπεξιόντας Εν: 84, 11 : 8ῦὅ, 11 (ϑαυμασαιτ᾽ ἂν ἘΣ) : 80, 18 

:- 80, 1 : 88, 8 : 88, 25:99. 10 0, 11 :102,14 ΕΣ 

104, 20 : 106,6 : 107,10: 109;4 : 109.12:113,18 ΠῚ 

:.114.9 : 118, 11 :110.9.:.111,.12 0119. 4 :ὄ 120 ΔἸ 

120, 18 : 121, 1ὅ : 124, 18 : 125, 14 : 125, 15). Ἡδιιὰ ραυοὶ 

β1η1 6] Ἰοοὶ ἴῃ 4αῖθ8 οα πὶ πος γ6] 110 οοάϊοθ ποθὴ 8186 δι] 16 

5015 Ἰη06} οοὐά. (ΟΥΡΟΥΙ5. ΡΙα πιά σοηβθηί! (6. α. ΟΊ, 6 : 62, ὃ 

: 62, 7 : 63, 4 : 70, ὅ : 89, 8:94, 5: 94,28 : 00, 29 εὐ. 

10ὅ,9: 108, 10:;111.13: 1135.29.: 116,60: 1 9 Ὴ ΤΙ ΝΣ 

115, 28 : 118, 20 : 120,2 : 124, 8). ϑδ6ἀ δᾶ οἰϊᾶπι βου ρίυγδθ 

Π ΡΟ δίουἹ ῬΆ6η6. ΟΠ]η65 ἀθθθῦὶ υἱἀθηΐαν, ῬΓδθίθ βου ρα 8 

ΠΡ ΡοΪαίαβ μαρθροίὶ οοάθχ ἃ ἴῃ ἢοο ᾿ΠΡ6}10 ῥ᾽ αΡ πηὰ8 ἰᾶθιιΠηὰ8 

(ἴὴ βουρίο 08 ἀπο ἰδηίιπι βυηΐ 29, 8 : 25, 1), 480 ε]5- 

πιοάϊ βηΐ αἱ ΔΒ ΠῚ ἀἴθογθ ἱπίθυροίογ πὶ ἰρβαπι, ΥἹΓΌΠΙ 

ἀοοίαμη, θὰ γοῦ θὰ 4186 ΠΟῚ [η{6]]Π]σογοῖ ἀΡΊ4 6. ΟΠ 5586. [π- 

ἀἸοθ ἢ ἰΔΟΌ ΑΓ ΙΠ) ΘΟάΙΟΙ5. Ε Θοηἤοο: ὨδΌ65 ᾿πάἀϊοθη ἸΟΘΟΓΕΙΠῚ 

ΟΟΥΓῚΡ 55 ΠΟΥ. (ὑαπὶ Θδάθηῃ 581ΐ, πὶ [4 }}07, γί! ἰδ ΔΙῚ ΠῚ 

4188 Βαρθηΐί Ε Β ἴῃ βοῦρί 70---77, ουμηχαθ ἰδοιηδθ 4188 

οοάοχ Εὶ ἴῃ βου ρίο Θ8. θχμ!θοί ἴῃ Οἱ {ἴπη0 ἰδηίαπη ἢ} 118 ΒΟΡΙΡΕΪ 

ἴο!ο δχίθηΐ, ΘΟΠ] ΘΟ ἴῃ ΔΙΟΠοίγρο οὐ ϊοῖβ Εὶ (θ ἴῃ 5ίθῃι- 

πηδίθ) [Ὁ] ἢ Ὁ] Εἰ π}πὶ ΟΡ Ρ.] Θ8, 6θ9 Ιηΐθργαπὶ δία 70--- 77 

ἃ0 ὑπ ΘΔάθηη 416 Ι8ΠῈ1 ΒΓ ρία ἴυϊββ6. [ἸὈΓΔΡ 5 Ὠϊο ογαΐ, ηἰ 

[4110 ῦ, Ὑἱν ἀοοίαβ 4 οοΟΥΓρίἃ ἰγδάθγθ. πο αϊΐ σὰπὶ βρογαγοί 

Π]ΘΙΟΓΘΙΏ ΘΟΘΙΟΘπῚ ἴῃ ὈΙΒ]ΙΟΙ 6 οΙ5 ἰᾶΐθγθ. ΝῚ ἴα! ον, οοάθχ Β 

ἴῃ ΟΡ 15 .10-- 77 οχ Θ ἀδβογιρίιβ οϑί. 

Οοἀϊοαὴ ἱπἰογροϊδίογ ἢ ἴδπ)1}18ἃ Π. 6 εοάὰ. 

ΑἸΩΡΡ. Ρα]. βιιργὰ ἀἴββθγαὶ. (ογγθοίουοβ θη ἢΐο οἰϊδπι 586- 

ΡΙββιπηθ. δϑάθῃη 486 οοάθχ Β ρυδθθθηΐ. ϑ᾽ Ποουβϑπηᾶ β0ηΐ 

486 ἰγαάυηΐ Β Υ Α Ρρί. 5011 (η6 ἀ6θ. ΑἸΏΡΓΡ. Ρα]. δι} 18 

Ἰο4ι80)}). δὰ γϑῦοὸ {86 Β Υ8 ν8ὶ ργοργία μαθθηΐ, γ8ὶ οὰ τη πὰ ἢ]- 

γ6 780 (ὈΓΡΟΓ ΡΙἰδηϊάθο. σοι η]ὰ ἰῃίθΡΡΟΙΔί 018 ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘ 

Παυὰ οαγθηΐ. 

Δ Δ Δ Δ. ἃ. ἃ ἄ; 

1) Ρ. 61, 1 παραιρεῖσϑαι συμβήσεται πᾶπο γΕΡαμ 6888 66Π800. 

»Ὶ 
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ΡΒΑΒΕΔΤΙΟ ΧΧΙΠΠ 

6 βουὶρίο 72 (6 Ργιιῖίδο Θυδοι 8). 

Ορίϊμπθ ἀθ βου} ρ18 70--- 77 (αυδθ ἴῃ Εἰ Β 5018 θχίδῃ!) 

ἀϊδραίανι! ΤΡθῖ (ΖΡ ἀθβοῃ. Πὴ. Εχ πὸ ἴοημίθ πιὰ ἀπ} 18 

ἀθβοῦρίϊ βυηί ἢ Β. ΒΙΠΟΘΙΟΡ οϑὶ Ε, Ἰπβίδη 16 ἸΔΟΙΙΠΔΡΊΙΠῚ 

τηδρηϊἀϊηθ η ΟὈβογναὶ ). [ἀοηδθ ἄπδο (27, 4 : 40, 21) ἴῃ 

Β οδχρίθηΐιν", 864 ὨθβοΪΟ 8 ἰᾶ60 ΒΡ} ]Θ θη ἱπίθ ΡΟ] ίοΥἢβ 

Βἰηῖ. ὅϑ6η61 (49, 9) οὐράν Ε, σθηϊηᾶ 50 ρΡί ἃ (ἀΙΙΔ ΠΥ 8 

ΟΟΡΡΕΙΡί4) ἴῃ Β Ἀ5ΒΘΡυ Δία. 

ἴῃ βοῦρίο 72 δὰ οοάϊοιη [ἰάθη] ΟἸηΪὰ ΘΧρ 6581. ἴῃ 

ΒΟΡΙΡ(15 608, 09, οἴπ (6 6] βίο θ8, ἀθ ν ἐφελκυστικῷ, ἀδ 

[ΟΡ 15 γίγνομαι --- γίνομαι, γιγνώσκω --- κενώσχω ΟΟἸ]Α ΟΠ 65 

ααϊθιι5 τοῦ 5:]ϑαηΐ, ἴῃ Ϊδοθ ΓΘθι8 Πᾶπο νἱᾶπὶ οἱθρὶ. ἴ[|ῃ 

ΘΙ ἀθηάο δα ἰοποπὶ ΑἸαΪμδπῚ ϑθοιιι8. ϑππ|; ἴῃ τ8ὲ ν»γ ἐφυλ- 
κυιστιχοῦ θα ΠΠοΠθΙὴ ΒΟΡΠΔΡ ἃ ΚΙ}; γι.7γ.,», ὈΡΙΤαΘ. οαπη Β6Γ- 

ΠΑΡ ΔΔἰκὶ ΒΟΥ ρ8ὶ μηδὲν, οὐδὲν ἈΡΊ4α6. ὁαπὶ δοάθπι. 

Ισποβοθηΐ ΠΏ] ΥἹΡῚ ἀοοί! ααοὰ ΟΠ] ΘΟ  ΠΓΔΡ ΠῚ ΤΩΘΔΡῚΠῚ 

ὨΪΠ115 ΡΓΟάϊριβ 46 Δ]]ΟΓᾺΙΏ ΤΠ] ΓΟΓ ΠῚ ΤΘΡΟΡ 5. οοπίϊοι!. Οκ0 

ἰθΙΏΡΟΓΘ ἀρρᾶγαίι! πὶ ΠηΘιπΔ ΟΟΠ ΠΟΙ Ραμ ΙΒ], μθοὰ θοπᾶ αἱ] 

τΪΠΐ ΠΟ Ἰϊοαϊ. ΟΥᾶν 8 ΡΘΟΟΔΥΪ ΘΟΠ]ΘΟΙΓᾺ8. ΠΟΠΠ1118 Π]Δ]Δ8 

ἰοχίαϊ ᾿πἰγαάθπάο. Ουδ5 τὖ ἴῃ (ΟΥΓΊΘ 6 ἢ 418. ΘΧΡΘΙ]ΘΓΘ ΡΟΒ51ΠῚ 

Ῥοπᾶθ Ὑο]ιηΐδίϊ υἱγὶ ἀοοίβϑίπηὶ Εἀπᾶγαϊ ΒΟ να Ζ δοσθρίμμη 

γοίοιο. {π|πᾶπὶ ῥἰδρι!λθ πιθᾶθ, δΔηίθιδπὶ ΘΧριθβδᾶθ Θββθηΐ, 
᾿ 880 ΟΟᾺ}8 6]118 ἸδΔοι!ββθηῖ. (τιπὶ Ρ]αρ 5. δῖ ΘΧΡΓΘβ888. οἱ 

ΙἸβἴββθιη, υὐ ἐθ υϑῦγο ίαίιι ἰὀχίιιβ ΕΒ θη ΘΟ ΙΟΓΘΙΏ [6 

ἴλοθ "6 ροβϑαί, ἰοίἱὶβ ἀἢΠ θη 1851Π|6 ΡΘΗ ]ΘΟί18, δάνθιβαυα δι. 

- χρυσέα χαλκείων --- ὈΘΠΘΥΟΙΘῊ {1581Π186 ΤἸΏΘΟΙΠῚ ΘΟΠΙΠΊΠη1- 

ον. Οἴὰ6 Ορ(Ϊπη6, πη6 ᾿ἀϊ66, οοΓΓΟχὶΐ αυΐ οοπ]θοῖζ ἴῃ “Δ6- 

ἀθηα18᾽ ΠᾶΡθ6858. ροῖρθ ππο 6. πΙΔηΪθι18 ᾿ἰρβαβ ἀοπαπὶ ρΓ6- 
““λλλλάσλσσσασου “ΦΔλαλλσλλυλλασλα, “λλσ -. 

1) ὕε Ιορϑαίίαμπ οοιππιοάο δοηβαϊθγοῃ ἀδάϊ ἴῃ Αἄπη. παπιϑραμι [1{6- 
ΡΛ. 4ὰ86 δά ᾿Δοιηᾶβ ΘΟΠΡ]Θπἀὰ5 βυΐβοϊαπξ, ποὰ πηΘηβα 5 ̓ ΔΟΌΠΑΓῈΠΙ 
485 ριθθοί Τγθὰ. Πίος Τρθα: “1ὰ ἀδθπ τποἰβίθπ ΕᾺ]]6π Κοιμπιΐ δυΐ 
2---ὖ ππὶ οἷπ Βυσμβίαρα; ἀοοθ βομννδηκὶ ἀθν ἤδαπι χυνίβομβοπ 11... ἀπά 
85,5 πῆμ. [π᾿ Ιδουμῖβ Δοϑ ϊππᾶπαϊβ βου ἰρδὶ ργὸ 2 ππὶ ΤΡοαϊ 1 1. “1.- 
οαπᾶ 9 11{|.ςς Ἰάθτη να]οῖ δίᾳυθ “Ἰδοὰπᾶ 4υ86 9 1{{{. οοπεΐϊπονΡα ροΐοβί, Ρ] 0165 
6 δ Ρ6 μοϊοϑβί. “ 



ΧΧΙΥ ΡΕΒΑΒΕΑΤΊΟ 

(ἰο8 1}, ΟΟἸ Δ ΙΟη6 5 ἸοΟΟΓ ἢ. 06 }}} “ἢ 6. Ποίροία ΟΥΔΟυΪΟΓ ἢ 

ἃἢ ΕΒΘΌΙΟ οΟἰ(άῖου Π]. 

(οάϊοος ΕΒ ΔΙ βυηῖ: 

Ξεε- ὁοὐ. ΡΑΓΊΒΙΘη515 4051, 

Σ --- οοὐἷ. Μαγοίδηι5 341. 

Ξ-- οοὐ. Βοποῃίθηβ15 9042. 

Β --Ξ οοὐ. ΡΑΥΒΙ6η515 4065. 

Οομίαμ 1. Α. Ηοϊκοὶ, νυν ἀθ Εαβθθῖο ορίίπηθ. πηϑυϊίαβ: 

Ρ. 03,24 ἡ] ἦν ΒΟ. [παλαιὰ δόξα Α πάλαι δόξα 0] δόξα 
πάλαν 8 [ἐκεῖϑεν 4 25 ἀπομαραίγνεσϑαι οἴμπε8 [ σιωπῶντος 
χαὶ] σιωπῶντα Β 20 δεῖν ΟΠΙἢ 685 28 δυεῖν ΑΙ δυοῖν Ὁ μοῖν Β 
29 ἔχλειινον 1 [ἀλλ᾽ ἐχεῖνο] ἀλλὰ κοινῆι οἸπη68 80 ἐξησϑένηκεν 
οὕτως Α οὕτως ἐξησϑέγνηκε ταῦτα 208. - 

Ρ, 04,1 γε οἴμπθβ 2 πρότερον] πρὶν ΟΒ [[ νῦν ἐπελέλοιπεϊ] 
συνεπιλέλοιπεν νῦν ἐπιλέλοιχε ὁ [ἠπεριχομιδῆ 4 9 ἐπέσχεν 
ἐπέσχε 1 ἔσχε 0Β8 4. ἢ περὶ λεβάδειαν ἡ βοιωτία 1 ἢ περὶ λεβα- 
δίαν ἡ βοιωτία ΟΒ ἢ περὶ βοιωτίαν ἡ βοιωτία Α 5 ἀρρύσασϑαι 1 
Ἴ χατέσχηκεν Α] χατέσχεν ΟΒ. ; ὶ 

Ρ, 71,10 Πα Βᾶὸ ραγίες Β ἀθῆο ἢ] ὃ νῦν] ἣν οπιπεβ [ χαὶ φύσιν 
01. ΟΠΠΠ65 ἢ χαλοῦσιν ἃ χαλοῦσι 20 11 ἀπήλλαξεν αὶ 12 δοχοῦ- 
σιν Αὶ' 13 ἀνθρώπων) ἀνθρώπων ϑέντες οἴππεβ [1 ζοροάστρην 

ζοάτρον Ὁ 10 ἀπὸ οἴππθβ ἰ εἴτ᾽] ἢ οἱπι88 117 ἑκατέρων ἵ 
18 πολλὰ οπιῆεβ 20 ἐπιειραίνεται ομπμοε 2421 ὀνόμασιν αὶ 232 δὲ 
οἴη. Ὁ [ ὡρισμένως Α ᾿ πρῶτον οπιηθ58 29 ἐξέϑηχεν Α λογίων. Ἂν 

Ρ, ΤΊ, 28, Ρ. 12, 1. 2 εἶτα δαίμονας εἶτα ἥρωας --- χρυσοῦ Α΄ εἶτα 
δαίμονας ἤρωας --- χρυσοῦο. 2.8 ἐπε ραὴ, πολλοὺς χἀγαϑ δὺς τῶν 
δ᾽ ἡμιϑέων οπππ65 ϑ εἰς ὁπ|. Α. 

Ρ. 75,1 καὶ γὰρ κἂν πλείων εἴη χρόνος χἂν ἐλάττων (ἐλάττω 4) 
χἂν τεταγμένος ΑΟ0. 2. 8 ψυχὴ καὶ ήρωος βίος ΟΠΙΠ 68 8 οὐδὲν 
γὰρ ἧττον Α ᾿ ἐφ’ ὃ Α0] [|| δεδέξεται Α δεδίξεται 0. 8. 4 σοφῶν 
μαρτύρων Ἀ. 

Ρ. 70, 20 ἔτι] ἐστι οπιπθβ [[ ὡς οπιπεβ 217 ἐστόν αὶ 28 ϑυσίαι 
τε χαὶ ὅθε 29 ζώισουσαι Α [[ φυλάττουσι ΑΘ [| διεσπαρμέναι 1 

διεσπασμέναν Α διαφϑεαμέναι 0. 
Ρ᾿ 17,1 χαὶ περὶ μὲν τῶν οἴηπθθ 2. χαὶ ϑιαφάσεις οἴη. 

6 δὲ] τε 0 Τ μαγίαι τε ἄλλαι ὀρινόμεναι ΑΖ μαγίαι τὲ χαὶ ἄλλαι 
ὀρινόμεναν Ο ᾿ ῥιψαύχενες α 8. οὐδενὶ οι. ) ἢ} ϑαιμόνων] μόνων Α 
9 φήσαιμι Α [ὀ τελεῖσϑαι παραμύϑια οἴππθθ ᾿ χαὶ ὁπ. ΟΠΙΠ68 
10 παλαιὰς ποιούμενος οἴππθ5 [| ἃπῖε. οὔτε «84. ἃς Ὁ. 11 ἂν 
ἐδέχοντο οἴιθπεβ 18 χαταρχόμεγοι καὶ σφάττοντες οἴμ!πθΒδ 15 ἀπο- 

πιπλάντες 1 [ ἐνίων δὲ ἐν τοῖσδε μανικοὺς Ο4 εἶναι δ᾽ ἐν τοῖς δαι- 

ειογικοῖς Α: πἰμὶ ἐγίων δ᾽ ἐν τοῖσδε γογὰ οἵ Ρ] αἴδγομί οἱ ΕἸ β6Ρ 1] ᾿θοἵ0 



ΡΕΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΧΥ 

6586 νἰἀάοεῖα; [10 οὐ] οὐδὲν . ἡ σώμασιν Δ' 19 ἐξηιτημένοι Α 
30 σώματι λοιμούς Ὁ σώμασιν λοιμούς Α σωμάτων λοιμούς 1 ᾿ ἀπο- 
ρίας Α || ἐπάγουσιν 21 πράττουσιν Α {ἄχρις 20 ἄχρι Α. 

Ρ. 78,1 λάβωσι χαὶ οπι. Ὁ [ ἐρῶσιν Α ἐρῶσι 420. 

Ρ, 80, 12 [Ν 4 Πεβεῖϊ Β] μὲν οὖν οἴπηθ8 ᾿ εἶπε ον. 14 χαλῶς 0} 
1 δραχμὴν οἴππθ8. --- 12 ΓΝ 11] μὲν οπιπο5 ἢ εἶπεν αὶ 18 προσήκει 
008 1 δραχμὴν οπιπθ8 16 λαμβάνοντα αὶ 20 εἴη ἢ. ἃ {} 
ὀϑὲν 1 ὁ ο}. α 21 τὴν τὴν πόλιν 1 ᾿ οὐδὲ οἴππεβ 21. 22 ἡμᾶς 
αὐτοὺς 1 αὐτοὺς ΟΒ αὐτοὺς ἡμᾶς Α 28 μὴ Ὁ, κὐά, 1 πι. 866.; 
ὁ. ἈΒ 2424. 2ῦ δόξης προσελϑεῖν αὶ 28 ---ρ. 8], 1 σὺ δὲ --- ὁρμάς 
οἴη. Β Ὡ5 σὺ οχ οὐ εοοΥΡ. , οὐ ΑΘ ὁ διδοὺς Α 20. 21 τῷ 
δὲ --- φυλάττεις οτπ. Α10, ἴῃ πιὰρρ. βαθεῖ 1 τῃ. 5865. 90 ἔχουσιν Α. 

Ρ, 51,2 διανοουμ. Α ' τι πρὸς αὑτὸν οπι.ὉῸ || δηΐε ἀλλὰ ἰπ8. 
ὁ Φίλιππος οἴμπθβ8 8. ἔφη οπι. ΟΠ 68 ὅ ἔτι δὲ] καὶ Ο [[εὐχό- 
μένος οἵω. Α [εὐλόγων 0 θ. ἢ οἴβν. οὔθ [ μοχϑηρὰ οἴππεβ 
8 τοῦ θανάτου οἴμπθ8 ᾿ τῶν τοιούτων] τούτων ΟΒ ᾿ λόγου Β 
9 οὐδὲ οἴππο5 ᾿ αἱμελλιανοῦ Α 10 ὑμῶν ΑΙ ἡμῶν ΟΒ || -πὴρ 
ἣν 1 11].12 πλέων ποτὲ Ὁ 12 ἰταλίαν οἴηπο5 [[ νηὸς 0Β 1[18 δὲ 

ἀποβῆναι σ αι. 2 
ΟΠῚΠ68 14 σβεσϑῆναι Ὁ σβεσϑῆναι Β ἀποβῆναν 1 ᾿ ναῦν] νῦν Β 
15 παζῶν Ὁ περῶν Β 10 πολλοὺς δὲ οπι. οἴμπεβ [ἐπεὶ δεδει- 
πνηχότες ἦσαν οτηπεβ: ἴῃ ἔτε δεδειπγηκότας σοΓΓΡ. ἢ π᾿. «Ἰΐογα αἵ ν᾿ οἴαν 

11 φωνὴν α φωνῆς 108 || ἀπὸ. νήσου ΟΒ [παζῶν Ὁ πεζῶν Β 
185 ϑαμνοῦ Α ϑαμνοῦν 30Β 19 ϑαμνοῦς οπιπεβ 20 ρμροβῖ γγώριμος 
αὐὰ. ἦν 1 πι. 411. υὐ νἰἀοῖαν" [χληϑέντος Β 21 χαὶ ἐχεῖνον 18Β 
22 ἐπιτείνοντα ἃ ᾿ ὁπόταν οἴππθβ [ γέγοι 4 23 τέϑνηχε 408Β [| 
τοῦτο οἴιπθβ 2424 ἀχούσας αὶ 2424--. 82, ὃ καὶ διδόντων --- αὐτὸν 
οι. Β 25 διδόντων . διδόντας ΑΘ  ἤε ἃ ἡ 20 26 οὐτω οπιῃθ8. 

Ρ. 83,2 ἃ οπιπεβ 3 παλλῶδες Ὁ 4 ϑαμνοῦν οπιπεα ὅ ὡς0 
Ι! ὅτι] οὕτως Α' Π ὁ μέγας πὰν Α. πὰν ὁ μέγας Ο [οὐ φϑῆναι 
ἐχ ὀφϑῆναι οοΥν. ,, ὀφϑῆναι Α θ μέγαν -- ἀλλὰ ο!.Β 8 ἐν τῆι 
ῥώμης οἴππεβ 9 τὸν Θαμοῦν] ϑαμγοῦν οἴππθ5 [ μεταπεμπόμεγον α 
10 οὕτως οἴππθ [2 φιλοσόφους 0Β 18 πηνελώπης Β [[ γεγενγη- 
μένον Δ0 14 εἶχεν Α [χαὶ οἱ!. ΟἸΠΠ65 15 αἰμιλλιαγοῦ Α 
11 νῆσον ΒΚ. 21 δὲ τ Α' 22 ἀφιγμέγνου οπιπε8 [δ᾽ ΟΒ δὲ Α 
25 διοσημείας Α διησημίας 1 διοσημίας ΟΒ 24 δὲ 2 25 ἐλω- 
φησὲν ἃ ᾿ϊ χρεισσόνων ΑΙ χρειττύνων ὉΒ 27 λυπηρὸν 28 ἀνα- 
λάμψεις οἴππθ5 80 γῦν οπιπθβ [ χαλάζας οπιπθ8 ᾿ τρέφουσι 108 
τερεφουσιν Α. 

Ρ, 88,1 πάϑεσιν τὸν Α πάϑεσι τὸν ]10Β ᾿ φαρμάττουσαι Α 
8 βριάρεως Α ἢ ἰμάθ ἃ δεσμὸν ἀρεῖς Β 4 δὲ] γὰρ Α. 

Ρ, 80, 9 οὐ» μὲν οὖν ΟΒ 10 μαγτικὴν] δαμαντιχὴν 1 [} 
πλεῖστον δὲ ΑΟΒ πλεῖστον 4 11 εἶχεν Α {{ καὶ Αἰζογ απ] ἢ οἸππ65 
12 ἱερῶν ον. αὶ [1Ὶ8 ἔφασχεν εἶναι δαιμόνων ΒΟ 14 τὴν πυϑίαν 
οἴπηθ5 ᾿ μήτε υϊ3 [1 εἰς τὰ Τέμπη] ἵστασϑαι μήτε αὶ 1. 160 τὴν 



ΧΧΥῚ ΡΕΔΕΕΑΤΙΟ 

φυγὴν ἀλλ᾽ ἐχπεσόντα ἐλϑεῖν εἰς ἕτερον χύσμον οπιπε8 11 ἐννέα 
ον. ἃ [ ὡς ἀληϑῶς οἴπηε8 18 χατελϑόνι α 19 (φυλασσόμενον [} 
οὕτως Α1Β οὕτω Ὁ [δὲ οπιηθ8 19. 20 χαὶ τὰ τιτανιχά οι. Α 
21 δίκας ΟἸΠ68 2) λέγεται Α τὲ λέγεται 4908 || ἐξαμαρτεῖν περὶ 

ὄσιριν 4 23 ὃν Α. 
Ρ, 857,1 χαὶ οπι. ὑππη88 [ ἐχλελοίπασιν ΑΒ. 95. ἐν τοῖς οἴῃ. Α 

4 ἀρχηγέτας οἴμῃθϑ8 5 ἄρταλον Α1]ῸΒ ᾿ ἄροιον Α ἄρυτον 408 

τόσιβιν 10ΒἘὈ τὸ σέβειν ἈΠ ἔφυγεν Δ ὁ. ἐκεῖνον οἴππθὸβ 1 ἄρσαλον 

πη 68 ἢ σχιροὺς οπεΒ 8. Δηΐθ ἐπὶ ἴπ τπᾶγξ. δὴ Α πὶ. 5ε6. [ τούτων 

ΟἸΏΠ 68 9. ἰδίᾳ] διὰ Α [τούτους Β ᾿ οὖν οι. ΟΒ 10 λαβεῖν 

πολλὰ Α || ἔστι 1 ἢ μυϑολογουμένων οπιπθ5 12 ϑαυμαστὸν εἰπεῖν 

οὐκ ἐξ ἑνός Α ΠΠ ᾧ] τῶ αὶ 138 οὗ τῆς δυνάμεως μετείληχεν Α1 οὗ 

τῆς δυνάμεως μετείληφεν 0Β 14 ἡμῶν οι. Β ̓ ἔστιν Α ᾿ δῖος 
ΟἸΠΠΘ8 15 ἢ γμεῖυ8] ὁ δὲ Δ || διόνυσος ΟΒ 17 ἐχτίσαντο ὃ. 

ΑΡογάἀοπϊδο, τη. Μαγί. 1899. 

ΟΌΠΠΕΙΜΌΒ ἢ. ΡΑΤΟΝ. 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ αὶ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, 

ζῶντι Ρ. 884 

- 1. Σειχιδίοις τισὶν οὐ φαύλως ἔχουσιν, ὦ φίλε Σαρα- Ῥ 
πίων, ἐνέτυχον πρῴην, ἃ Δικαίαρχος Εὐριπίδην οἴεται 
πρὸς ᾿ἀρχέλαον εἰπεῖν" (δτ. 969 Ναῦοκ, οἵ, Κορ ΠῚ νρ. 266) 

δ οὗ βούλομαι πλουτοῦντυ δωρεῖσϑαι πένης, 
μή μ᾽ ἄφρονα χρίνης ἢ διδοὺς αἰτεῖν δοκῶ." 

χαρίζεταν μὲν γὰρ οὐδὲν ὁ διδοὺς ἀπ᾽ ὀλίγων μιχρὰ 
τοῖς πολλὰ κεχτημένοις, ἀπιστούμενος δὲ ἀντὶ μηδενὸς 
διδόναι κακοηϑείας καὶ ἀνελευϑερίας προσλαμβάνειν δόξαν. 

το ὅρα δὴ ὅσον ἐλευϑεριότητι καὶ κάλλεν τὰ χρηματικὰ δῶρα 
λείπεται τῶν ἀπὸ λόγου καὶ σοφίας, ἃ καὶ διδόναι καλόν 
ἐστι καὶ διδόντας ἀνταιτεῖν ὅμοια παρὰ τῶν λαμβανόν- 
των. ἐγὼ γοῦν πρὸς σὲ καὶ διὰ σοῦ τοῖς αὐτόϑι φίλοις 

τῶν Πυϑικῶν λόγων ἐνίους ὥσπερ ἀπαρχὰς ἀποστέλλων, 
τὸ ὁμολογῶ προσδοχᾶν ἑτέρους καὶ πλείονας καὶ βελτίονας 

παρ᾽ ὑμῶν, ἅτε δὴ καὶ πόλεν χρωμένων μεγάλῃ καὶ σχολῆς 
μᾶλλον ἐν βιβλίοις πολλοῖς καὶ παντοδαπαῖς διατριβαῖς 

εὐπορούντων. ὁ δ᾽ οὖν φίλος ᾿ἀπόλλων ἔοικε τὰς μὲν 

περὶ τὸν βίον ἀπορίας ἰᾶσϑαν καὶ διαλύειν ϑεμιστεύων 
0 τοῖς χρωμένοις, τὰς δὲ περὶ τὸν λόγον αὐτὸς ἐγιέναι καὶ Ἐ 

πὸ πὶ δω 

“““-““σ-“’σ-“σ-“-“σ-“--.-.-“-“,«““.““.-““.5-...» 5“. Ἴ΄Ὶ.5.5. “-“-“-“““-ῤὖᾷ 

ΡΕΒΒΟΝΑΒΕ ΒΙΑΠΘΟΘΙ: 

ΑΜΜΩΝΙΘΟ, ΛΑΜΠΡΙΑΟ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΟ, ΘΕΩΝ, 

ΕΥ̓ΟΤΡΟΦΟΟ, ΘΟἸΈΘΡΟΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ. 

1 Ε ἴῃ {ἰὰ]9ὸ οοάοχ Β (Ρᾶν. 1751) οδἰδ]οσὶ [υπιργῖδθ εἰ οοάοθχ 
οαἰδ] ορῖ, ποϑιγίΖαθ οππθ8 2 σερασίέων Ρᾳ]. 9 λαμβάγει ΕΒ 10 ὅρα Β 
ἄρα το ]]. |} καὶ ἀδεβὲ ἰπ Β Υ; ἐλευϑερεότητος χάλλει ὮὉ Ρα]. Υ5 18 σοῦ 
Βεῖβκο: σὲ 20 αὐτοῖς ΡᾺ]. αὐτὰς Ε' θεῖ. Ναῖ. αὐτὸν Ε ̓) ἀνιέναι ΒΕ Ψαῖ. 

ΡΙαΐασομὶ Ῥυίμϊοὶ ἀϊδ]ορὶ ὑγθβ. ΐ 1] 



80 

» ΠΕΕ Ρ. 384 

προβάλλειν, τῷ φύσει φιλοσόφῳ τῆς Ψυχῆς ὄρεξιν 
Ὕ -»Ὕ" ᾿] ᾿ ΡῚ Α ᾿ 2 ’ « ἍἬ ο 

ἐμποιῶν ἀγωγὸν ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν, ὡς ἄλλοις τε πολλοῖς 
δῆλόν ἐστι καὶ τῆ τοῦ Ε καϑιερώσει. τοῦτο γὰρ εἰκὸς 
οὐ χαιὰ τύχην οὐδ᾽ οἷον ἀπὸ κλήρου τῶν γραμμάτων 
μόνον ἐν προεδρίᾳ παρὰ τῷ ϑεῷ γενέσϑαν καὶ λαβεῖν δ 
ἀναϑήματος τάξιν ἱεροῦ καὶ ϑεάματος" ἀλλ᾽ ἢ δύναμιν 
αὐτοῦ χατιδόντας ἰδίαν καὶ περιττὴν ἢ συμβόλῳ χρωμέ- 
γοὺυς πρὸς ἕτερόν τι τῶν ἀξίων σπουδῆς τοὺς ἐν ἀρχῆ 
περὶ τὸν ϑεὸν φιλοσοφήσαντας οὕτω προσέσϑαι. πολ- 
λάκις οὖν ἄλλοτε τὸν λόγον ἐν τῇ σχολῇ προβαλλόμενον 
ἐχχλίνας ἀτρέμα χαὶ παρελϑών, ἔναγχος ὑπὸ τῶν υἱῶν 
ἐλήφϑην ξένοις τισὶ συμφιλοτιμούμενος, οὖς εὐθὺς ἐκ 

“ελφῶν ἀπαίρειν μέλλοντας οὐχ ἦν εὐπρεπὲς παράγειν 
οὐδὲ παραιτεῖσϑαι, πάντως ἀκοῦσαί τι προϑυμουμένους. 
ὡς δὲ χκαϑίσας παρὰ τὸν νεὼν τὰ μὲν αὐτὸς ἠρξάμην 

ζητεῖν, τὰ δ᾽ ἐκείνους ἐρωτᾶν; ὑπὸ τοῦ τόπου χαὶ τῶν 

λόγων αὐτῶν ζἀνεμνήσϑην» ἃ πάλαι ποτὲ καϑ' ὃν και- 
ρὸν ἐπεδήμεν Νέρων ἠκούσαμεν ᾿Δμμωνίου χαί τινῶν 
ἄλλων διεξιόντων ἐνταῦϑα, τῆς αὐτῆς ἀπορίας ὁμοίως 
ἐμπεσούσης. 

2. Ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἧττον ὁ ϑεὸς φιλόσοφος ἢ μάν- 
εις, ἐδόχεν πᾶσιν ὀρϑῶς πρὸς τοῦτο τῶν ὀνομάτων 
ἕχαστον ΑΜΜΘΝΙΟΣ τέϑεσϑαιν καὶ διδάσκειν, ὡς Πύϑιος 

μέν ἐσει τοῖς ἀρχομένοις μανϑάνειν καὶ διαπυνϑάνεσϑαι, 

“ήλιος δὲ καὶ Φαναῖος οἷς ἤδη τι δηλοῦται καί ὑπο- 

φαίνεται τῆς ἀληϑείας, ᾿Ισμήνιος δὲ τοῖς ἔχουσι τὴν ἐπι- 

-.-»αα 

1 τὴν τῆς ψυχῆς Εὶ ὃ τῇ περὶ τοῦ ἸἰθΡὶ οπιπθβ δχοθρίο Ρεῖ. 
4υὶ τῇ οἵ: 60}. Ἀθίβκθ ᾿ Ε βοῦῖρβϑιῦ Βογπαγάδειβ:: εε 9 τῶν ϑεῶν Ε. 
τὰ περὶ τὸν ϑεὸν οοη͵θοῖύ Οοροῖ [ προϑέσϑαι οοπ͵θοοραὶ Ογαβογῖαβ 

ϑ 
μαρθηΐίψαθ Ρὰᾷ]. ᾽Ξ3 προσέσϑαι Β 10 προβαλλόμενον 80105 Β παραβ. 
οοἴορΙ 11 ἀτρέμα οπι. Ρ4]. 112 ἐλείφϑην Ὁ. ὑπωμοσιῶν ἐλείφρϑην 
σΟπ͵ οἱ Επιρθυῖαβ, οἵ νἱὶχ ραϊὶοπάαμη οδί νυ]ραΐαπι πἶϑὶ συμφιλοτιμου- 
μένων 5ογῖθὴ5 14 παρατείγεσϑαι ΒΎ: (εονν. 552 ΕἸ |} πάντας Ε αὶ. 
15 παρὰ νυ γύυϊοαρδοη: περὶ 10 ὑπὲρ Β ΡᾺ]. νϑ8 11 ἀνεμνήσϑην 
ΒΌρΡΙ ον. Μοκίνῖδο. ΝΙΊΒΗ, [ονἴαββθ, Ἔχοῖάϊι, βοᾷ Ἰοοὰβ ἰΐα ἴδ γεβοίθπαιιβ 
οκὲ ἐρωτᾶν ὑπὲρ τοῦ τόπου χαὶ τῶν λογί ων (--- τῶν προγραμμάτωγ), 
ἀνέλαβον (ν6] ἐνέγνωγ) ἃ πάλαι 22 δοκεῖ 1101: ΘογΡ, ΤΡ. 16, 
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στήμην, καὶ “εσχηγνόριος ὅταν ἐνεργῶσι καὶ ἀπολαύωσι 
χρώμενοι τῷ διαλέγεσθαι καὶ φιλοσοφεῖν πρὸς ἀλλήλους. 
“ἐπεὶ δὲ τοῦ -φιλοσοφεῖν᾽ ἔφη “τὸ ζητεῖν (ἀρχή, τοῦ δὲ 
ζητεῖν τὸ ϑαυμάζειν καὶ ἀπορεῖν, εἰχότως τὰ πολλὰ 

στῶν περὶ τὸν ϑεὸν ἔοικεν αἰνίγμασι κατακεχρύφϑαν καὶ 
λόγον τινὰ ποθοῦντα διὰ τί καὶ διδασκαλίαν τῆς αἴτίας. 
οἷον ἐπὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀϑαγάτου, τὸ καίεσϑαν μόνον 

αὐτόϑι τῶν ξύλων ἐλάτην καὶ δάφνην ἐπιϑυμιᾶσϑαν, 
καὶ τὸ δύο Μοίρας ἱδρῦσϑαν πανταχοῦ τριῶν νομιζομέ- 

τογῶν, καὶ τὸ μηδεμιᾷ γυναικὶ πρὸς τὸ χρηστήριον εἶναι 
προσελϑεῖν" καὶ τὸ τοῦ τρίποδος, καὶ ὅσα τοιαῦτα, τοῖς 
“μὴ παντάπασιν ἀλόγοις καὶ ἀψύχοις ὑφειμένα δελεάζει 
καὶ παρακαλεῖ πρὸς τὸ σκοπεῖν τι καὶ ἀκούειν καὶ δια- 
λέγεσϑαι περὶ αὐτῶν. ὅρα δὲ καὶ ταυτὶ τὰ προγράμματα, 

τιὸτό “γνῶϑι σαυτόν᾽ καὶ τό “μηδὲν ἄγαν᾽, ὅσας ζητήσεις 
κεχίνηχε φιλοσόφοις καὶ ὅσον λόγων πλῆϑος ἀφ᾽ ἑχάστου 
χκαϑάπερ ἀπὸ σπέρματος ἀναπέφυκεν" ὧν οὐδενὸς ἧττον 
οἶμαν γόνιμον λόγων εἶναν τὸ νῦν ζητούμενον. 

ὃ. Εἴποντος δὲ ταῦτα τοῦ ᾿μμωνίου, ΛΑΜΠΡΙΑΣ ὁ 
20 ἀδελφὸς εἶπε “καὶ μὴν ὃν ἡμεῖς ἀκηχόαμεν λόγον ἁπλοῦς 

τίς ἐστι χαὶ κομιδῇ βραχύς. λέγουσιν γὰρ ἐκείνους τοὺς 

σοφοὺς ὑπ᾽ ἐνίων δὲ σοφιστὰς προσαγορευϑέντας αὐτοὺς 

μὲν εἶναν πέντε, Χίλωνα καὶ Θαλῆν καὶ Σόλωνα καὶ 
Βίαντα καὶ Πιττακόν: ἐπὶ δὲ Κλεόβουλος ὁ “ινδίων 

)5 τύραννος, εἶτα Περίανδρος ὁ Κορίνϑιος, οὐδὲν αὐτοῖς 
ἀρετῆς μετὸν οὐδὲ σοφίας, ἀλλὰ δυνάμει καὶ φίλοις καὶ 
χάρισι καταβιαζόμενον τὴν δόξαν, ἐνέβαλον εἰς τοὔνομα 
τῶν σοφῶν καί τινας γνώμας καὶ λόγους ἐξέπεμπον καὶ 

1. .“έσχην δριος ᾿ἰθνὶ: οονΡ. ΧΥῚ, {δὲ δηῖθ ὅταν μαρεοπὶ Β ΡΔ]. 
γϑ δεῖ ΛἸΙάϊηᾶ ὃ ἔφη] ἐφ᾽ οἷς Ρὰ] ν8 [ἀρχή (ἰΐα Οο}ε1), τοῦ 
δὲ ζητεῖν ἰπβοΡαὶ 5 τῶν ϑεῶν ὮΠΝΙῚ ΕΑ (θοῦ. ἰπ τπᾶΡρρὶ πὴ δῦ. 
ὃ ποϑοῦντα] ποϑεῖν θὰ]. ν 3, ἀπάθ νΥγιῖ. ποϑεῖν τοῦ 9. ἱδρύσασϑαι 
ΒΑ νγαῖϊῖ. Ρεοῖ. 10 ἐξεῖναι Βα]. 11 τὸ ἀδοϑὲ ἰπ ἢ ΥΡα]. Εἰ γαῖ. 
18 χαὶ δυΐο ἀχούειν ἀδοϑὺ ἴῃ Ὑ] (444. ν3). 14 τὸ πρόγραμμα Ὦ Ρα!. 
10 φελοσόφοις] ἰΐα 1 Εὶ φιλοσόφους “οοἰονὶ ὅσον 50108 ῥεῖ, ὅσων 
σοῖο [18 λόγον [ἰδυῖ: οονν. Μαάνὶρ [{ τὸν ἃ γαΐ. Ῥεῖ. 210 δελφὸς 
ὙΠ ΕΞΆΡει. 1 χάριτι Ε ΑἸά. || ἐνέβαλλον ΝΕ 
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4 Ὲ Εὶ Ρ. 385 

διέσπειρον εἰς τὴν ἙἭ.:λλάδα τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων λεγομένοις 

ὁμοίους" δυσχεράναντας ἄρα τοὺς ἄνδρας ἐξελέγχειν μὲν 

οὐκ ἐϑέλειν τὴν ἀλαζονείαν οὐδὲ φανερῶς ὑπὲρ δόξης 
ἀπεχϑάνεσϑαι καὶ διαμάχεσϑαν πρὸς ἀνθρώπους μέγα 
δυναμένους, ἐνταῦϑα δὲ συνελϑόντας αὐτοὺς καϑ' αὑτοὺς δ 
καὶ διαλεχϑέντας ἀλλήλοις, ἀναϑεῖναι τῶν γραμμάτων ὃ 
τῇ τε τάξει πέμπτον ἐστὶ καὶ τοῦ ἀριϑμοῦ τὰ πέντε 

δηλοῖ, μαρτυρομένους μὲν ὑπὲρ αὑτῶν πρὸς τὸν ϑεὸν ὅτι 
πέντε εἶσί, τὸν δὲ ἕβδομον καὶ τὸν ἕχτον ἀποποιουμέ- 

γους καὶ ἀποβάλλοντας ὡς οὐ προσήχοντας αὐτοῖς. ὅτι 
δὲ οὐκ ἀπὸ σχοποῦ ταῦτα λέγεται, γνοίη τις ἂν ἀχούσας 

τῶν κατὰ τὸ ἱερὸν τὸ μὲν χρυσοῦν Ε «Τιβίας τῆς Καίσα- 

ρος γυναικὸς ὀγνομαζόντων, τὸ δὲ χαλκοῦν ᾿41ϑηναίων" τὸ 
δὲ πρῶτον καὶ παλαιότατον τῇ δὲ οὐσίᾳ ξύλινον ἔτι νῦν 

τῶν σοφῶν καλοῦσιν, ὡς οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ κοινὸν ἀγνάϑημα 
πάντων γενόμενον." 

4, Ὁ μὲν οὖν ᾿μμώνιος ἡσυχῇ διεμειδίασεν,. ὑπονοή- 
σας ἰδίᾳ τὸν αμπρίαν δόξη κεχρῆσϑαι, πλάττεσϑαι δ᾽ 
ἱστορίαν καὶ ἀχοὴν ἑτέρων πρὸς τὸ ἀνυπεύϑυνον. ΕΤΈΡΟΣ 
δέ ΤῚΣ ἔφη ΤῸΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ, ὡς ὅμοια ταῦτ᾽ ἐσεὶν οἷς 

πρώην ὁ Χαλδαῖος ἐφλυάρει ξένος, ἑπτὰ μὲν εἶναι τὰ φωνὴν 
ἰδίαν ἀφιέντα τῶν γραμμάτων, ἑπτὰ δὲ τοὺς κίνησιν 
αὐτοτελῆ καὶ ἀσύνδετον ἐν οὐρανῷ κινουμένους ἀστέρας" 
εἶναι δὲ τῇ τάξει δεύτερον τό τε Ε τῶν φωνηέντων ἀπ᾽ 
ἀρχῆς καὶ τὸν ἥλιον ἀπὸ σέλήνης τῶν πλανήτων" ἡλίῳ 
δ᾽ ᾿ἀπόλλωνα τὸν αὐτὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντας Ἕλληνας 

χ- Ν᾿ «ἀλλ ν Ν 5. “Ὁ,.),5 « , 2 ΄, 
γομίξειν. ἀλλὰ ταῦυτι μὲν ξφῆὴ “παντάπασιν ἐκ πίναχος 

Ν ΄ ᾽ ς ἈΝ ΄ 4) « ΕΙΣ ᾿ 

χαὶ πυλαίας᾽. ὁ δὲ “αμπρίας ἔλαϑεν, ὡς ἔοιχε, τοὺς 

ἄφ᾽ ἱεροῦ κινήσας ἐπὶ τὸν αὑτοῦ λόγον. ἃ μὲν γὰρ 
ἐχεῖνος εἶπεν, οὐδεὶς ἐγίγνωσκε 4Φελφῶν" τὴν δὲ χοινὴν 
“αν 

1 διέσπειραν ὮΝ Β (ον 5αρογβογίρϑίξ ργ. πι.) ΡᾺ], Ε' ᾿ὶ ἐπ’ ἐχείνων 
ἀ ς 2 ὁμοίους Β Ρα]. κ᾽ 8 ὁμοίως Γ6}1. δυςχεραίγοιτας ναὶ 
4 ἀπεχϑ. καὶ ἀδϑαπὲ ἴῃ ῬΆ4]:, δἴχψαρ ᾿ΐὰ πιὰ]. ὅ αὑτοὺς Υ᾽ Β ΡὰᾺ]. (ἐπί πο 
ἴω. ἢ) ἑαυτοὺς ΓΕ]]. 8 μαρτυρομέγους) ᾿ΐὰ 5 -ουμέγους τεἸϊααὶ ᾿ ὑπὲρ 
αὑτῶν ἀδϑαπί ἴῃ Βα]. 9 τὸν δὲ ἕχτον χαὶ τὸν ἕβδομον ὀοπ]ορογδὶ 
Ἀεῖβκο Βαβεοῖψαε Ρᾷ]. 12 ὃ Β Ρὰ] ν Ε' ξὲ ὑγἊὲ]]. 14 τῇ οὐσίᾳ δὲ Βα]. 
15 ὡς ἀφροκὲ ἰΠ ΕΑ ΗΕ αι, Ρόν 24 ε Β Ρᾳ4]. Υ85Ε' ξὶ ὕεῚ]]. 298 τὸν 
αὐτὸν Ὗ ΡΔ]. τὸν αὐτοῦ Ναῖ. τοῦ αὐτοῦ ἃ 



Ρ. 380 ΑΡΌΠ) ΘΕΠΡΗΟΒ 5 

χαὶ περιηγητικὴν δόξαν εἰς τὸ μέσον προῆγον, οὔτε τὴν 
ὄψιν ἀξιοῦντες οὔτε τὸν φϑόγγον ἀλλὰ τοὔνομα μόνον 
τοῦ γράμματος ἔχειν τι σύμβολον. 

ὕ. “Ἔστι γᾶρ᾽ ὡς ὑπολαμβάνουσι Δελφοὶ καὶ τότε 
προηγορῶν ἔλεγε ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ὁ ἱερεύς “σχῆμα καὶ μορφὴ 
τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν ἐντεύξεως, καὶ τάξιν ἡγεμονιχὴν ἐν τοῖς 

ἐρωτήμασιν ἔχει, τῶν χρωμένων ἑκάστοτε διαπυνϑανομένων, 
εἰ γιχήσουσιν, εἶ γαμήσουσιν, εἰ συμφέρειν τιλεῖν, εἰ γε- 
ὠργεῖν, εἰ ἀποδημεῖν. τοῖς δὲ διαλεχτιχοῖς χαίρειν ἔλεγε 
σοφὸς ὧν ὁ ϑεός, οὐδὲν οἱομένοις ἐχ τοῦ ᾿εἶ᾽ μορίου καὶ 
τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἀξιώματος πρᾶγμα γίγνεσϑαι, πάσας τὰς 
ἐρωτήσεις ἱποτεταγμένας τούτῳ καὶ νοῶν ὡς πράγματα 
καὶ προσιέμενος. ἐπεὶ δὲ ἴδιον τὸ ἐρωτᾶν ὡς μάντιν 
ἐστὶν ἡμῖν καὶ τὸ εὔχεσϑαι κοινὸν ὡς πρὸς ϑεὸν, οὐχ 

τὸ ἧττον οἴονται τῆς πευστικῆς τὴν εὐχτιχὴν τὸ γράμμα πε- 
ρυέχειν δύναμιν" ᾿εἶ γὰρ ὥφελον᾽ φησὶν ἕκαστος τῶν εὐὖχο- 
μένων. καὶ ᾿Αρχίλοχος (δε. Τί ΒοτρᾺ) 

εἰ γὰρ ὡς ἐμοὶ γένοιτο χεῖρα Νευβούλης ϑιγεῖν. 

καὶ τοῦ “εἴϑε᾽' τὴν {ζμὲνΣ δευτέραν συλλαβὴν ζώσπερ καὶ 
0 τὸ 'ϑὴν᾽) παρέλκεσϑαί φασιν, οἷον τὸ Σώφρονος (δ. 10 Βοιωυη) 

ἅμα τέχνων ϑὴν δευμένα. 
καὶ τὸ Ὁμηρικόν Ὁ. 39) 

“ὡς ϑὴν καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος" 

ἐν δὲ τῷ “εἶ τὸ εὐχτικὸν καὶ ἀποχρώντως δηλοῦσϑαι. 

οι 

[- ἃ 

2 0, Ταῦτα τοῦ Νικάνδρου διελθόντος, οἶσϑα γὰρ δὴ 
ΘΕΩΝΑ τὸν ἑταῖρον, ἤρετο τὸν ᾿μμώνιον, εἰ διαλεκτικῇ 

σνν 

4 ἔστι γὰρ ὡς] ὡς γὰρ ΒΙ τότε Υν γιϊ.: τὲ ἰδ 01 Ὄχοορὶϊβ Β ΡᾺ]. φαΐ γε 
ὅ γίκ. ὁ ἕερ. ἔλ. Ῥα]. ὄχημα Ἰἴρνὶ: οογγ. Μοζίγίδο 7 χαὶ διαπ. 
Ἰϊθγὶ οπππο8. ρυδοῖον ΡΔ]. ν᾽ (ἔογίο νἢ) 10 οἵόμενος ΠΡΡῚ ΟΠΙμ 65: ΘΟΓΡ, 
Χγ]δπάον ἢ ξ ργὸ εἰ Κὶ ΒΡα1. 18 ὡς μάντιν. αππ8 Ὁ πρὸς μάντιν Γ6]]. 
14 ἡμῖν ἐστι Β ]} κοενὸν ἀδοβὶ ἴῃ Ρὰᾷ]. [10 ὥφελον ὮΥΙΑ ὄφελον ΓΘΙ], 
18 ὡς ᾿ἰθγὶ οπμποβ: δοῦν, ὙΥ γε, || γευβούλης Ὁ Β (Κοπῖο5) γνεοβούλης τΕ]]. 
19 μὲν ἰπδογαὶ [ Βα ρρ] ϑιηθπίαπι ΒΘΡ παρά δ κίβ ἱπνυθηΐϊς, Μίπαβ οἰδυάϊ οι οῦ 
οΡΑϊῖο, 81 ϑιαϊα θυ πιὰ Ρ]αΡὰ ΘΧΟΙ 4556. 6. δ. συλλαβ᾽ ν (παρελχομένην 
ἀποφαίνειν τὴν πρὸς τὸ ϑὴν ὁμοιότητα. τοῦτο γὰρ ἵν γραμματικοὶ 
δον δεῖν ἅπασι τοῖς ἐπιρρήμασι παρέλχεσϑαι σιν ΒΔΕ 

ν 81. Ῥεῖ. 21 ἅμα) ροϑϑῖ5 ἃ μάτηρ οοπ)ίοονο ἢ δευμένα Ἢ Υ εὐμένα 
Ῥαὶ. Υ2 δευομένα γ6}}. 248} Β Ρᾳ]. 28 τοῦ οπι. ΡΔ]. 

σ 
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6 ΠΕ Εὶ Ρ. 380 

παρρησίας μέιεστιν οὕτω περιυβριζομένης ἀκηχουίᾳ' τοῦ 

δ᾽ ᾿Ἰμμωνίου λέγειν παραχελευομένου καὶ βοηϑεῖν, "ἀλλ᾽ 
Ε ὅτι μέν ἔφη ᾿διαλεκτικώτατος ὃ ϑεός ἐστιν, οἵ πολλοὶ τῶν 

χρησμῶν δηλοῦσιν" τοῦ γὰρ αὐτοῦ δήπουϑέν ἐστι καὶ λύειν 
(σἴω ΡΙ. καὶ ποιεῖν ἀμφιβολίας. ἔτι δ᾽, ὥσπερ Πλάτων ἔλεγε, χρη- 5 
Ῥ. πὶ ,ὔ Ὁ“ Α ; ᾿ ’ 

ὕγοθι) σμοῦ δοϑέντος ὅπως τὸν ἐν “ήλω βωμὸν διπλασιάσωσιν, 

ὃ τῆς ἄκρας ἕξεως περὶ γεωμετρίαν ἔργον ἐστίν, οὐ τοῦτο 

προστάττειν τὸν ϑεὸν ἀλλὰ καὶ γεωμειρεῖν διαχελεύεσϑαι 
τοῖς Ἕλλησιν" οὕτως ἄρα χρησμοὺς ἀμφιβόλους ἐκφέρων 
ὁ ϑεὸς αὔξει καὶ συνίστησι διαλεχτιχὴν ὡς ἀναγκαίαν τὸ 
τοῖς μέλλουσιν ὀρϑῶς αὐτοῦ συνήσειν. ἐν δὲ διαλεχτικῆ 

Ἐ' δήπου μεγίστην ἔχεν δύναμιν ὃ συναπτιχὸς οὑτοσὶ σύν- 
δεσμος, ἅτε δὴ τὸ λογικώτατον σχηματίζων ἀξίωμα" ττῶς 
γὰρ ἂν οὐ τοιοῦτο τὸ συνημμένον, εἴ γε τῆς μὲν ὑπάρξεως 
τῶν πραγμάτων ἔχεν καὶ τὰ ϑηρία γνῶσιν, ἀκολούϑου δὲ τ5 
ϑεωρίαν καὶ κρίσιν ἀνθρώπῳ μόνῳ παραδέδωχεν ἡ φύσις; 
ὅτι μὲν γὰρ “ἡμέρα καὶ φῶς ἔστιν᾽ αἰσϑάνονταν δήπου 
καὶ λύκοι καὶ κύνες καὶ ὄρνιϑες" ὅτι δὲ “εἶ ἡμέρα ἔστι, 
φῶς ἔστιν᾽ οὐδὲν ἄλλο συνίησι πλὴν ἄνϑρωπος, ἡγουμένου 
καὶ λήγοντος ἐμφαάσεώς τε καὶ συναρτήσεως τούτων πρὸς :0 
ἄλληλα καὶ σχέσεως καὶ διαφορᾶς μόνος ἔχων ἔννοιαν, 
ἐξ ὧν αἵ ἀποδείξεις τὴν κυριωτάτην ἀρχὴν λαμβάνουσιν. 
ἐπεὶ τοίνυν φιλοσοφία μὲν περὶ ἀλήϑειάν ἐστιν. ἀλη- 
ϑείας δ᾽ ὄρος ἀπόδειξις ἀποδείξεως δ᾽ ἀρχὴ τὸ συνημμέ- 

81 -- 

1 περιυβροιζομέγης 50 Ὑ1Ρ51: περιυβρισμέγνῃ (ἀθοϑ5ῖ Ἰοΐα Ξαθδογίρἕαπι ἵπ. 
ὮΨΨ1Β ΕἸ Πἰργὶ || ἀκηχουία) ἴα (οπηΐ550 ἰοΐὰ 58050Γ.) Β ᾿π ππᾶρρ. ΤΡ, Ὑα]0. 
ΒοηρΆΡ8, ἑπογαΐχαθ ἔογβ ἕδη ἴῃ Υ' ἃ ρυΐπηδ τππδπὰ (δΡακὶξ ἴον 14) ἀχηχουῖα Ὁ Εὶ 
(ἀθ] ον 566.1|.} ἀνηχύαν ἃ ἴπ πιᾶγρ. (Υ ττι.}: ἴῃ οοἴογὶβ ἀθοβέ, 2 χαὶ ἀθοϑβὲ 
ἴῃ Ρᾳ]. 38. ἔφην Καῖ. Ῥεῖ. 7 ἐστιν ἔργον ΡᾺ]. ᾿ οὐ τοῦτο προστάττειν] 
ΝΙδῚ π|4}15. βϑάαθηβ χαὶ οὑπὶ Εἰ ΘΧΡΘΙ]ΘΓΘ, ΒΡ θΘπἀΠ| 6556 οθηβθὺ οὐς 
οὕτως ἁπλῶς τοῦτο πρ. 8 χαὶ οῃι. Ε 11 αὐτῶ συνεῖναι ΡΒ]. αὐτοῖς συνή- 
σειν ΕἼ αὐτοῦ συνείσειν ἴπεραΐ, αἱ νἱἀδῖαν, ἱπ Ψὶ αδὶ ἐοντα πιδῆὰ8 γαΐ 
ἰῃ ΓΑΒΌΡα βοΡΙρδὶς οὖ δοοθπίσπι οἰρο ἤθχυπη ΒαροΡροϑαϊ 12 δηπου 
ἀθοβί ἴῃ Β [] οὑτοσὶ ὁ συναπτικὸς Ρα]. 14 ἂν ὮΨ Εἰ, ἴῃ τε}. ἀδοβξ {} 
τοιοῦτο τὸ] τοεούτω Νὶ τοιούτως Ῥα]. 8 16 μόνον Α Εὶ Ροΐ. [ παρα- 
δέδωχεν ὮΝ Ε' παρέδωχεν το }]. [17 ὅτι μὲν γὰρ ἀππ5 Ρα]., ἀθοβὲ μὲν 
ἴῃ Τ6}1. [καὶ οπὶ Εἰ Καῖ. 18 δὲ οαἱ Υ1Ε [ἔστε ἀδεβὲ πη Ὁ ΒΕ Εὶ 
21 μόνον  Ναῖ. Ρεῖ. 22 αἱ ον. ΕΑ (ποῦπο ἢ 3): εἦπ5 Ιο6ο οὗ Ρεΐ, 
καὶ Β 28 ἐστι περὶ ἀλήϑειαν ἢ 2: δ᾽ ὄρος 583ογίρβὶ: δὲ φῶς [ἰϑνὶ || 
δ᾽ ἀρχὴ] δ᾽ ἀθεδῖ ἴῃ ΕΑ ΜΝαΐ, Ρεΐ. 



Ῥ. 387 ΑΡΌΡ ΡΕΙΡΗΟΒ , 

γον, εἰχότως ἡ τοῦτο συνέχουσα χαὶ ποιοῦσα δύναμις ὑπὸ 

σοφῶν ἀνδρῶν τῷ μάλιστα τὴν ἀλήϑειαν ἠγαπηκότι ϑεῷ 
χκαϑιερώϑη" καὶ μάντις μὲν ὁ ϑεὸς μαντικὴ δὲ τέχνη περὶ 
τὸ μέλλον ἐκ τῶν παρόντων ἢ παρωχημένων. οὐδενὸς γὰρ 

5 οὔτ᾽ ἀναίτιος ἡ γένετι: οἵτ᾽ ἄλογος ἡ πρόγνωσις" ἀλλ᾽ 

ἐπεὶ πάντα τοῖς γεγονόσι τὼ γιγνόμενα τά τε γενησόμενα 

τοῖς γιγνομένοις ἕπεται καὶ συνήρτηται χατὰ διέξοδον 
ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς τέλος πβαίνουσαν; ὁ τὰς αἰτίας εἰς ταὐτὸ 

συνδεῖν τὲ πρὸς ἄλληλα καὶ συμπλέχειν φυσικῶς ἐπιστά- 
19 μενος οἶδε καὶ προλέγειν (Βοπα, Δ Τ0) 

τά τ᾽ ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα. 

καὶ καλῶς Ὅμηρος πρῶτον ἔταξε τὰ παρόντα εἶτα τὸ 
μέλλον καὶ τὸ παρῳχημένον" ἀπὸ γὰρ τοῦ ὄντος ὃ συλλο- 
γισμὸς κατὰ τὴν τοῦ συνημμένου δύναμιν, ὡς “εἰ τόδ᾽ 

ιὸ ἐστί, τόδε προηγεῖταν᾽ καὶ πάλιν “εἶ τόδ᾽ ἐστί, τόδε γε- 
γήσεται. τὸ γὰρ τεχνικὸν καὶ λογικὸν ὥσπερ εἴρηται 
γνῶσις ἀκολουϑίας, τὴν δὲ πρόσληψιν ἡ αἴσϑησις τῷ λόγῳ 
δίδωσιν. ὅϑεν, εἶ καὶ γλίσχρον εἰπεῖν, οὐκ ἀποστρέψομαι 
τοῦτον εἶναι τὸν τῆς ἀληϑείας τρίποδα τὸν λόγον, ὃς τὴν 

40 τοῦ λήγοντος πρὸς τὸ προηγούμενον ἀκολουϑίαν ϑέμενος 
εἶτα προσλαβὼν τὴν ὕπαρξιν ἐπάγεν τὸ συμπέρασμα τῆς 
ἀποδείξεως. τὸν οὖν Πύϑιον, εἰ διὰ μουσικὴν ἥδεται 
καὶ κύχνων φωναῖς καὶ κιϑάρας ψόφοις, τί ϑαυμαστόν 
ἐστι διαλεκτικῆς φιλίᾳ τοῦτο ἀσπάζεσθαι τοῦ λόγου τὸ 

5 μέρος καὶ ἀγαπᾶν, ὦ μάλιστα καὶ πλείστῳ προσχρωμένους 
ὁρᾷ τοὺς φιλοσόφους; ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς, οὔπω τὸν Προμη- 

Ἂν 

8 μὲν ἀεοβῖ ἴθ ἢ ΒΕ γαῖ. ὅ οὔτ᾽ ἀγαίτιος ἀπὺ8 Κὶ οὐδ᾽ ὧν. 
18}}. 8. περαίνουσα Ῥᾳ]. 9 συνιδεῖν Ναῖ. Ρεῖ. |Π συμπλέχειν τε Ὦ 
συμπλέκεται ΕἾ, Ἰἀθιμᾳαθ βουίρβογαῖ 1 (εὸν ἴῃ νὰ8 γ8) 10. οἶδε καὶ προ- 
λέγειν] ἰΐὰ ἀπὺ5 ἢ, προλέγει (ργο προλέγειν) Γ6]].: ἀθογὰΐ χαὶ ἷπ Υ], 
ἀοοβὶ οἶδε ἴῃ ΡᾺ]. ν3. οἶδέ τε χαὶ Β 11 τὰ τ᾽ ἐόντα] ἴα Β ΡαΑ]. τά τε 
ὄντα τ6}}. {} ἐσσόμενα) ἴὰ ΒΑ ἐσόμενα Γ6]1. 10 τῶν γὰρ τεχγιχῶν 
χαὶ λογικῶν Ρα]. δ 11 γνῶσιν Εὶ Ναῖ, Ρεῖ. 18 γλέσχρον ῬΓΪμπὰ5 
ννγνίς,: αἰσχρὸν ᾿ ἁποστρέψομαι Ὦ Ε' ἀποστρέφομαι Ν' Ραϊ. (4αυΐ ροϑὲ 
Βᾶπο γοοθη εἰεῖγ ἴπ 56 1) ἀποτρέψομαι τεὶ]. 20 ἡγούμενον Β Ραὶ]. 
γ 22 διὰ μουσικὴν Μ. Α. γνᾶρπον: δὴ μουσικῇ Ρα]. τῇ μουσιχῇ 
νν} ἘΣ τῇ μουσικῇ τ τε (γε οἱ. ΝΥ ἀρηδτὴ) γὃ δὲ γϑ]!}. 60 ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς 
-- -- --- οὐδὲ] ργο ὁ δ᾽ Ὁ Βαθοὲ οὐ δ᾽, γνο οὐδὲ ἔποναί ἴογί ὁ δὲ ἴῃ 
νῈ (ἰογῦ. Ἰηδηὰ5 οὐ ἰπ ΓΔ88. Βοῦρα). 

Β 

σ 
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ϑέα λελυχὼς οὐδὲ τοῖς περὶ τὸν Χείρωνα καὶ Δτλαντα 
σοφισταῖς διειλεγμένος ἀλλὰ νέος ὧν καὶ κομιδῆ Βοιώτιος, 
ἀναιρῶν τὴν διαλεκτικὴν καὶ καταγελῶν τοῦ “Ε᾿ τὸ πρῶ- 
τον), τὸ δεύτερον ὑποσπᾶν ἔδοξε βίᾳ τὸν τρίποδα καὶ 
διαμάχεσϑαι πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπὲρ τῆς τέχνης, ἐπεὶ προϊών 
γε τῷ χρόνῳ καὶ οὗτος ἔοιχε μαντικώτατος ὁμοῦ γενέσϑαι 
χαὶ διαλεχτικώτατος." 

Ἴ. Παυσαμένου δὲ τοῦ Θέωνος, ΕΥ̓ΣΤΡΟΦΟΝ ᾿4“ϑη- 

ναῖον οἶμαι τὸν εἰπόντα εἶναι πρὸς ἡμᾶς 'δρᾷς, ὡς ἀμύ- 
γεν τῇ διαλεκτικῇ Θέων προϑύμως, μογονοὺ τὴν λεοντῆν 
ἐπενδυσάμενος; οὕτως οὐδ᾽ ἡμᾶς τοὺς πάντα συλλήβδην 
πράγματα καὶ φύσεις καὶ ἀρχὰς ϑείων ὁμοῦ καὶ ἄνϑρω- 
πίνων ἐν ἀριϑμῷ τιϑεμένους, καὶ πολὺ μάλιστα. τῶν 
καλῶν καὶ τιμίων τοῦτον ἡγεμόνα ποιουμένους καὶ κύ- 
ριον, εἰκὸς ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλ᾽ ἀπάρξασϑαι τῷ ϑεῷ τῆς 
φίλης μαϑηματικῆς, βουλομένης αὐτὸ μὲν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μήτε 
δυνάμει μήτε μορφῇ μήτε τῷ ῥήματι τὸ Ε, τῶν- ἄλλων 
στοιχείων ἡγούμενον, ὡς δὲ μεγάλου πρὸς τὰ ὅλα καὶ 
κυρίου σημεῖον ἀριϑμοῦ τετιμῆσϑαν τῆς πεμπάδος, ἀφ᾽ 
οὗ τὸ ἀριϑμεῖν οἵ σοφοὶ πεμπάζειν ὠνόμαζον. ταῦτα 
δὲ πρὸς ἡμᾶς ἔλεγεν οὐ παίζων ὁ Εὔστροφος, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
τηνικαῦτα προσεκείμην τοῖς μαϑήμασιν ἐμπαϑῶς, τάχα 

δ᾽ ἔμελλον εἷς πάντα τιμήσειν τό “μηδὲν ἀγαν᾽ ἐν ᾿άκα- 
δημείᾳ γενόμενος. τας : 

8. Εἶπον οὖν κάλλιστα τὸν Εὔστροφον τῷ ἀριϑμῷ 

8 εἰ ΠάΡποι, 564 ξ νἱἀδίυν 6556 ἰπ οπηπίθυβ ΠΠΡγὶ8 4 τὸ δεύτερον) 
τὸ ἀδοβὶ ἰπ Ρᾳ]. ; καὶ τὸ; φαοά οοη͵θοθΓγαῖ Επιρορίαβ, αδῦ ἴθ Ε, 6 οὕτως 
Ε (οπἴο5) ἃ γαῖ. 11 οὕτως ΝΥ γιί.: οὔπω || ὑμᾶς Ἀεἶδκο ργᾶθῖθν πϑοθϑ- 
βἰἰαῖϊομη 12 ἀνϑρωπίγων ΜΝ") ΡᾺ]. --- πείων 8 οἷ τ6}}1. 14 τούτων 
ΕΑ γαῖ. Ρεῖ. ΑἸὰά. 1 εἰκὸς Ταγη. Ἄυ]ο. εἰδὼς 16 βουλομένης βονίρδὶ; 
βουλομένοις ῬΑ]. -μένους Β ΕΣ ΝΆ5Α Εὶ γαΐ. Ρεΐῖ. ἀδοβῖ ἰπ Ὁ Υ᾽ ΕἾ || ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ Ῥᾶ]. 8 17 τὸ ξ ὨΥ͂ Ρα]. τῷ ξ τῈ]]1. 18 ἡγούμεγον 5οΓρϑὶ: 
ἡγούμενος Ὦ Υ) ἡγουμέγους Ἐ (44. διαφέρειν 566. πι.) διαφέρειν ἡγου- 
μένους γ6}]. ὕᾶνα πὸ Χυ)]δπάγὶ ἡγουμένους δὲ ὡς ((ἰὰ οἰΐαπι ἱπ οἀϊτοπ6 
88 5ΟΡΙρΡ511) ΡΓῸ οΟα1015 5ουϊρίαγα Βᾶθθᾶ5: ἀϊοὶξ 'ρ86. οοάϊοθπι βαπ) Π06 
Π06110 ἄγρα 18 χαὶ Βαρϑηΐ 5011 Ραᾳ]. δὺὸ 19 τετιμῆσϑαι ὮὉ Ν1Β ΕἸ 
προτετ. τ6}}]. [ πεμπάδος] ἰΐὰ ΕἸ πεντάδος Ν'Ε πεμπτάδος τΕ}]. 20 πεν- 
ταζειν (Βᾶθο βογῦὶρίυγα δϑὶ οἴϊδιῃ ἰη Ὠ) οἱ σοφοὶ αὶ 28 δὲ, μέλλων 11θι 1: 
σον}, Βεοῖβκο (δὴ μέλλων ΝΥγιι.) [ ἀχαδημίέᾳ ἰδεῖ: δογγ. ΒοΡπᾶρ ἃ Κ15 

οι 

1ὅ 

28 

λα “Ὁ “ῳ)ῳ ἂν... 
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λύειν τὴν ἀπορίαν. "ἐπεὶ γάρ᾽ ΕΦΗΝ “εἰς τὸ ἄρτιον γενε- 
μημένου παντὸς ἀριϑμοῦ καὶ τὸ περιττὸν ἡ μὲν μονὰς 
ἀμφοτέρων ἐπίκοινός ἐστι τῇ δυνάμει (διὸ καὶ προστιϑε- 
μένη τὸν μὲν περιττὸν ἀριϑμὸν ἄρτιον ποιεῖ τὸν δὲ 

δ ἄρτιον περιττόν) ἀρχὴν δὲ τοῦ μὲν ἀρτίου τὰ δύο τοῦ 
δὲ περιττοῦ τὰ τρία ποιοῦνται, τὰ δὲ πέντε γεννᾶται 
τούτων πρὸς ἀλλήλους μιγνυμένων" εἰκότως ἔσχηκε τιμὴν 
πρῶτος ἐχ πρώτων ἀποτελούμεγνος, χαὶ γάμος ἐπωνό- 

μασται τῇ τοῦ ἀρτίου πρὸς τὸ ϑῆλυ περιττοῦ τε αὖ πρὸς 
ιὸ τὸ ἄρρεν ὁμοιότητι" ταῖς γὰρ εἰς ἴσα τομαῖς τῶν ἀριϑ- 

μῶν, ὃ μὲν ἄρτιος πάντῃ διιστάμενος ὑπολείπει τινὰ 
δεχτιχὴν ἀρχὴν οἷον ἐν ἑαυτῷ καὶ χώραν, ἐν δὲ τῷ πε- 
ριττῷ τὸ αὐτὸ παϑόντε μέσον ἀεὶ περίεστι τῆς νεμήσεως 
μόριον" ἦ καὶ γογιμώτερός ἔστι τοῦ ἑτέρου, καὶ μιγνύ- 

τὸ μένος ἀεὶ χρατεῖ χρατεῖταν δὲ οὐδέποτε" γίνεταν γὰρ ἐξ 

ἀμφοῖν κατ᾽ οὐδεμίαν μῖξιν ἄρτιος ἀλλὰ κατὰ πάσας 
περιττός. ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτὸς ἐπιβάλλων αὑτῷ καὶ 
συντιϑέμεγος δείκνυσι τὴν διαφορον ἑκάτερος" ἄρτιος μὲν 
γὰρ οὐδεὶς ἀρτίῳ συνελϑὼν περισσὸν παρέσχεν οὐδ᾽ ἐξέβη 

0 τὸ οἰχεῖον ὑπ᾽ ἀσϑενείας ἄγονος ὧν ἑτέρου καὶ ἀτελής" 
περισσοὶ δὲ μιγνύμενοι περισσοῖς ἀρτίους πολλοὺς διὰ 
τὸ πάντῃ γόνιμον ἀποτελοῦσι. τὰς δ᾽ ἄλλας οὐκ ἂν τις 

ἐν καιρῷ νῦν ἐπεξίοι δυνάμεις καὶ διαφορὰς τῶν ἀριϑμῶν. 
ὡς οὖν ἄρρενός τε τοῦ πρώτου καὶ ϑήλεος ὁμιλίᾳ τὰ 

5 πέντε γιγνόμενα γάμον οἵ Πυϑαγόρειον προσεῖπον. ἔστι 
δὲ ἧ καὶ φύσις λέλεκται τῷ περὶ αὑτὸν πολλαπλασιασμῷ 

ὦ 

4 περιττὸν ἀθοϑὲ ἴῃ Ὦ Υ1 ΕἸ ἀπάθ οοπ]θοογίπι ἀριϑμὸν ἃ Ρ]υἴδΓομο 
Αἰϊθηυμ 6586: ἀθίογαΐ βοι οὶ περιττὸν ἰπ ἀριϑμὸν, ὁοοΡγθοῖον ἀθ 5ὺ0 
ΡΘροϑαὶῖ 0 ποιοῦνται) ἰἴΐὰ Α Ρεῖ. εὖ ἔαθναΐ ἔογίθ ἱπ 1 ποιοῦντα Ὁ ἢ 
ΕῈ Ναϊ. ποιεῖ Β ΡᾺ]. γ8 8 ἀπωνγομ. ΒΑ Μαΐ. Ρεοῖ. 9 τε Ρα]. 8 
δὲ τ6}1. [12 ἀρχὴν] Ἰαϊοῖ νογὰ ϑογίρίαγα ἴογι. ῥαγὴν [4 μόριον 
ΡΌ]εΡο Επηρονίαβ: γόγιμον ἸἰρΡὶ [καὶ ἀθοϑί ἰπ ΕΑ γαῖ. 10 χατὰ 
τοῦδε μίαν Ὁ χατὰ τοῦ δὲ μίαν ΕἸ χα... τ᾽ οὐδεμίαν (τ οὰπὶ 5ΐβηο 6]1- 
Βἰ0η15 δὲ βρίγιζα ἰϑηὶ ἃ πιᾶπὰ ἰθυεϊα δορὶ μία) Υ ; Ταϑρὰΐ ἴογίθ χαταγου- 
δεμίαν ᾿ πᾶσαν Ῥᾳ]. 8 117 ἔτι) ἐστι  Α Βὶ Καῖ. Ρεϊ,}} αὐτὸς ἀθοδὶ ἴῃ 
ΡᾺ]. ᾿ αὑτῷ Β ἑαυτῷ ΡᾺ]. αὐτῷ γ6}}]. Τῦ ἄρτ. συν. οὐδ. Ρᾷ]. 20 ἄγονος 
Χγ]απάον: ἀπόγογος ᾿ἰθγὶ ᾿ χαὶ οαὰ. ΕἸ 28 νῦν οῃην. Ε 24 τε Β Ρὰἃ]. Υ 
τὸ ἢ ΕῚ; τη οοἴθυῖβ ἀθοβὶ [ὁμιλίᾳ ΝΥ γίξ.: ὁ μὴ διὰ Ὁ ὁμηδια ΕἸ 
ἴῃ Κ᾽ δογὶρίαγαθ ρν. Ἰηδηὰ5 ὧμ ἰδηΐαπι βυρογοβῖ ὁμοιότητι τ6}]. [ τὰ οι. ΕἸ 
20 αὑτὸν 8 αὐτὸν γΕ}]. [ἰ πολλαπλ. ῬΑ]. ὃ πολυπλ. τρΕ]]. 

88 
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πάλιν εἰς ἑαυτὸν περαίνων. ὡς γὰρ ἡ φύσις λαβοῦσα 
πυρὸν ἐν σπέρματι καὶ χεαμένη πολλὰ μὲν ἐν μέσῳ φύει 
σχήματα καὶ εἴδη, δι᾽ ὧν ἐπὶ τέλος ἐξάγει τὸ ἔργον, ἐπὶ 

πᾶσι δὲ πυρὸν ἀνέδειξεν ἀποδοῦσα τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ τέλει 
τοῦ παντός" οὕτω τῶν λοιπῶν ἀριϑμῶν, ὅταν αὑτοὺς 
πολλαπλασιάσωσιν, εἷς ἑτέρους τελευτώντων τῇ αὐξήσει, 
μόνος ὃ τῶν πέντε χαὶ ἕξ γενόμενον τοσαυτάκις αὑτοὺς 

ἀναφέρουσι καὶ ἀνασῴώζουσιν. ἑξάκις γὰρ τὰ ἕξ τριακον- 
ταὲξ, καὶ πεντάκις τὰ πέντε εἰκοσιπέντε γίγνεται. καὶ 

πάλιν ὁ μὲν τῶν ἕξ ἅπαξ τοῦτο ποιεῖ καὶ μοναχῶς αὐτὸς 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τετράγωνος γιγνόμενος" τῇ δὲ πεμπάδι καὶ 
τοῦτο μὲν συμβέβηκε κατὰ πολλατπλασιασμὸν, ἰδίως δὲ τὸ 
κατὰ σύνϑεσιν ἑαυτὴν ἢ δεκάδα ποιεῖν παρὰ μέρος. ἐπιε- 
βάλλουσαν αὑτῇ, καὶ τοῦτο γίγνεσϑαν μέχρν παντὸς, 
ἀπομιμουμένου τοῦ ἀριϑμοῦ τὴν τὰ ὅλα διαχοσμοῦσαν 
ἄρχήν. ὡς γὰρ ἐκείνην ἜΚ φυλάττουσαν ἐκ μὲν ἑαυτῆς 
τὸν κόσμον ἐκ δὲ τοῦ κόσμου πάλιν αὖ ἑαυτὴν ἀποτελεῖν 
'πυρός᾽ τε ᾿ἀνταμοίβητα πάντα' φησὶν ὁ Ἡράκλειτος “καὶ 

“-“ “Δ 

2 χϑαμένη Ναῖ. Ροῖ. ἔαθγαίᾳαθ, αἱ νἱάθίαν, ἰπ Υ αϑὶ πὶ. ἰογεα ε ἴῃ 
Γᾶβ. 50. χ.. ἀμένη Ε. χεαμέγη ΥἹΧ μοΐοϑβῇ βοπιιίΐπυπι 6880 ἢ φύσει ὈΨΥ!: 
9 τέλει ἘΠ ὅ αὑτοὺς ἀπὰ8 Β αὐτοὺς κγ6]]. 6 ἐν τῇ αὐξήσεν οοη͵. 
Βεῖβκο Τ μόγος -- γενόμενοι) αἰτππαπι αι Β 3 δον ῖρϑὶ ς γενόμεγος 
οοἴθγὶ. ϑοριρϑογαΐ ἴογίαβ86 ΡΙαἴάγομυϑ ὁ τῶν πέντε τὸ δ' ἀληϑέστερον 
εἰπεῖν οἵ τῶν πέντε χαὶ ξξ " αὑτοὺς 3 (Β7) Ε' ἑαυτοὺς Ραὶϊ. αἀὐτοὺς 
Γ6]]1. 48 τὰ ἕξ] τὰ ΡᾺ]. δῆ τὸ ξξ τ} ]], ἢ τριακονταὲξ --τῶν ἕξ ἀοϑαπξ ἴῃ 
Ε γαῖ. : Βαθοῦ Ρϑῖ. ἰπ ᾿πᾶρρῖὶπθ [11 ἐφ᾽ ὉΨΝῚ1ΒΙ πεντάδε ΠΡΡΙ: ΘΟΡΡ, 
ΒΟΡΠΑΡΟΔΚΙ8 12 πολλαπλ. Β ΡΔ!]. γ᾽ πολυπλ. ΓΘ]]. ἢ τὸ "ἴω νὰ 8, ΒΟΡΊ ρ811 
ν 8, ἔπογαΐῖ ἔογίαβϑθ τε 18 ἑαυτὴν ἢ δεχάδα ποιεῖν π. μ. ἐπιβάλ- 
λουσαν αὑτῇ]. Ὀ]επα βυηξ Επηρορὶ : ἐπιβαλλούσης αὐτῇ 1ἰθτὶ οπιπ68. 
Ριίονγρα ἰΐαὰ οχίδῃξ ἰπ ᾿8]. Υ83, θαθιΐο δυΐθπι απ ΡΓΡῸ δΘῃα 15 Βαθοπάδ 
βἰηΐ. 5᾿ποϑυΐογοβ πϑρα Πἰδνὶ (Ὁ ΥἹ εἴ γ611.) Βαθδπὲ χαϑ' ἑαυτὴν ἡ (ἢ Ὁ) 
δεχάδα ποιεῖ (ποιεῖν Ψῃ ἴῃ 4υϊθὺ8 ᾿πυθηῖΡ6 ὩΪΗΪ γἱϑὰβ σὰ γϑϑίρία 
βορίρίυγαο δεχὰς αὐτὴν ἡ δὲ δεχάδα ποιεῖ, ἀπάθ Θομ 66 Θ Ἶπι ΡΙαΐα ΡΟ πὶ 
14}14 ἴδγθ βοΡ ρβῖ886. ἰδίως δέ τε χατὰ σύνϑεσιν δεχάδι μὲν αὐτὴν τῇ 
δὲ δεχάδα ποιεῖν παρὰ μέρος ἐπιβαλλούσαις αὐτῇ 10 Ροβὲ ἐχεέγην 
ἰδονπᾶπι οαπὶ Ἀοἰβκίο ἱπάϊδαγὶ (ροϑῖ φυλάττουσαν Επηρον 8) ἰΐὰ ἔθγθ 
ΘΟπΙρ] ὁπἀάπῃ ὡς γὰρ ἐχείνην {φαμεν τελείαν ἑαυτὴν καὶ αὐτάρχη) φυ- 
λάττουσαν. δ᾽ 588 οϑὲ ἰδοῦπα βογίβοπάυπι φυλάττουσιν- ἀποτελοῦσαν 
11 αὖ Α Ρεῖ. ἀφ᾽ Ναῖ, ἐφ᾽ ὉΝῚΤΕ Ε' ἀθεβὲ ἴῃ Β ΡΑ4]. ὃ 18 τὲ Βαρθηῖΐ 
50} Β Ρ4]. γ8 |Π ἀγταμοέβητα)] ἴα Ὦ ἀνταμοίέβηται Ν1 ΕἸ ἀνταμείβεται 
Γ6]1. Ὠοάϊ ορτϊπιΐ σοὐ οὶ. Β0Ρ᾿ραΡΑπι 4πᾶπι ἰρϑῖπ5 Ἠθγδο ἢ] 6586 6Θη8560, 
ἀμοιβὴ τὰ πάντα ἴεγθραΐυν ἃρυὰά νϑΐϑγθβ; νυἱάθ 10605 ἃ ΒΥ δίθγο οἷ- 
ἰαΐοβΒ ἢ ὁ ἀθδοϑὲ 'π Ρδ]. 

10 
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25 

πῦρ ἁπάντων, ὅχωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων 
χρυσός." οὕτως ἡ τῆς πεμπάδος πρὸς ἑαυτὴν σύνοδος 
οὐδὲν οὔτε ἀτελὲς οὔτε ἀλλότριον γεννᾶν πέφυκεν, ἀλλ᾽ 
ὡρισμένας ἔχει μεταβολάς" ἢ γὰρ αὑτὴν ἢ τὴν δεκάδα 
γεννᾷ, τουτέστιν ἢ τὸ οἰχεῖον ἢ τὸ τέλειον." 

9, “᾿Εὰν οὖν ἔρηταί τις, τί ταῦτα πρὸς τὸν ᾿Δ4πολλωνα θῆ ς 6 ᾽ 
; , . ᾿ ᾿ ’ Ύ -Ὡ 

φήσομεν οὐχὶ μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν Διόνυσον, ᾧ τῶν 
“ελφῶν οὐδὲν ἧττον ἢ τῷ ᾿Απόλλωνι μέτεσιιν. ἀκούομεν 

- ν » , " ᾿ ᾿Ὶ , ψ ἫΝ Ξ 2 

οὖν τῶν ϑεολόγων τὰ μὲν ἐν ποιήμασι τὰ δ᾽ ἄνευ μέτρου 
λεγόντων καὶ ὑμνούντων, ὡς ἄφϑαρτος ὁ ϑεὸς καὶ ἀίδιος 

περυχώς, ὑπὸ δή τινος εἱμαρμένης γνώμης καὶ λόγου 
μεταβολαῖς ἑαυτοῦ χρώμενος, ἄλλοτε μὲν εἷς πῦρ ἀνῆψε 
τὴν φύσιν πάντα ὁμοιώσας πᾶσιν, ἄλλοτε δὲ παντοδαπὸς 
ἔν τε μορφαῖς καὶ ἐν πάϑεσι καὶ δυνάμεσι διαφόροις 
γιγνόμενος, ὡς γίγνεται νῦν, ἐκόσμησεν, ὀνομάζεται δὲ τῷ 
γνωριμωτάτῳ τῶν ὀνομάτων. κρυπτόμενοι δὲ τοὺς πολ- 
λοὺς οἵ σοφώτεροι τὴν μὲν εἰς πῦρ μεταβολὴν ᾿πόλλωνά 
τὲ τῇ μονώσεν (Φοῖβόν τε τῷ καϑαρῷ καὶ ἀμιάντῳ καλοῦσι. 
τῆς δ᾽ εἰς πνεῦμα τε καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἄστρα καὶ 
φυτῶν ζώων τε γενέσεις τροπῆς αὐτοῦ καὶ διακοσμήσεως 
τὸ μὲν πάϑημα καὶ τὴν μεταβολὴν διασπασμόν τινα καὶ 
διαμελισμὸν αἰνίττονται" 4ιόνυσον δὲ καὶ Ζαγρέα καὶ 

Νυκχτέλιον καὶ ᾿Ισοδαίτην αὐτὸν ὀνομάζουσι, καὶ φϑοράς 
τινὰς καὶ ἀφανισμοὺς εἶτα δ᾽ ἀναβιώσεις καὶ παλιγγενε- 
σίας, οἰκεῖα ταῖς εἰρημέναις μεταβολαῖς αἰνίγματα καὶ 

»σν Δ Δ ἡ 

1 ὅχωςπεο Βεονπδγάδκὶβ, ἔπθγαίψαθ ἔογίαββθ ἴῃ ΝΥ (αδὶ κι. Δορῖϊα 
ἀυαθαβ ρυϊορὶ θὰ 5 ἐππῖονῖβ θραϑὶβ Β} 1 1τπὶ| ΒΌΡΟΡ ὦ ροβαϊ) ἐχ ὥσπερ 
Ὁ (Βεγπανἀδκὶ9) ἐχ ὥσπερ ΕἾ ὥσπερ τ0!!. 2 πεντάδος ΡΡὶ: 
ΘΟΡ. Βογπαυ ἀὰ κὶ5 8. μέτεστιν) πέφυχεν Ὀ 12 εἷς πῦρ, οπι. Ρὰὶ]. 
18 τῇ φύσει ΕἰΡὶ; οονΡ Ἀοῖβκθ 1 ἐχόσμησεν (δς. τὴν φύσιν͵ φαοά 
1άθῃ) αἴχψυθ ἑαυτὸν νὰ] 61) δΒοΡΙρ51: χόσμος [ἰρνῖ. χόσμος ὀνομάζεται 
τῷ γνωρ. τῶν ὀνομάτων (ἀο]οἴο δὲ) ΕἸηρονία, 4ὰὰ6 4υϑιην1}8 Βρθοΐθιη 
γΘΡΙΓα 5. Βαρθαηὶ (οἷ ΟΟΒΡΥΒΙΡΡ. ἂρ. ϑδἴον, [6]. 1440 λέγεται δ᾽ ἕτερος 
κόσμος ὁ ϑεὸς χκαϑ'᾽ ὃν ἡ, διακόσμησιες γένεται) ἴδιηθη Π08 δαἀπιῖτίο; 
δ) τό γγ. τῶν ὀγομάτων (τοῦ ϑεοῦ) ποι οδὲ χύσμος 864 ϑεὸς 
(ἀπὸ τῆς ϑέσεως --- διαχοσμήσεως͵ οἵ. ἀογπαῖ, ἢ Ν. ἢ. Ρ. 6 64. Οϑ8Δ 8) 
19 πνεῦμά τε] πνεύματα θΡῖ: οοΡγ. Μοζίτᾶὰς 424 εἶτα δ᾽ ϑιίθβιμηδηι 
οὗ τας Νὶ οἱ τὰς Ὁ Β ΡᾺ]. Α Ρεῖ. οἱ τὰς ΕΝΒΕ ναι. [ὁ ἀγαβιώσεις 
Ἰάθπι οὑπὶ ΑἸηγοίο: ἀποβιώσεις Ἰἰθτῖ. 

989 
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μυϑεύματα περαίνουσι" καὶ ἄδουσι τῷ μὲν διϑυραμβιχὰ 
μέλη παϑῶν μεστὰ καὶ μεταβολῆς πλάνην τινὰ καὶ δια- 
φόρησιν ἐχούσης" 

'μιξοβόαν᾽ γὰρ Αἰσχύλος φησί (τ. 350 ιν), “πρέπει 
διϑύραμβον ὁμαρτεῖν 
σύγκωμον Διονύσῳ." 

τῷ δὲ παιᾶνα, τεταγμένην τινὰ καὶ σώφρονα μοῦσαν. 
ἀγήρων τε τοῦτον ἀεὶ καὶ νέον ἐκεῖνον δὲ πολυειδῆ καὶ 
πολύμορφον ἐν γραφαῖς καὶ πλάσμασι δημιουργοῦσι" καὶ 
ολως τῷ μὲν ὁμοιότητα καὶ τάξιν καὶ σπουδὴν ἄχρατον, 
τῷ δὲ μεμιγμένην τινὰ παιδιᾷ καὶ ὕβρει καὶ σπουδῇ καὶ 
μανίᾳ προσφέροντες ἀνωμαλίαν, “εὔνον ὀρσιγύναικα μαινο- 
μέναις Διόνυσον ἀνϑέοντα τιμαῖς ἀναχαλοῦσιν, οὐ φαύ- 

λως ἑκατέρας μεταβολῆς τὸ οἰκεῖον λαμβάγοντες. ἐπεὶ δ᾽ 
οὐχ ἴσος ὁ τῶν περιόδων ἐν ταῖς μεταβολαῖς χρόνος, ἀλλὰ 
μείζων ὁ τῆς ἑτέρας ἣν “κόρον᾽ καλοῦσιν, ὁ δὲ τῆς 'χρη- 
σμοσύνης᾽ ἐλάττων, τὸ κατὰ λόγον τηροῦντες ἐνταῦϑα τὸν 
μὲν ἄλλον ἐνιαυτὸν παιᾶνν χρῶνταν περὶ τὰς ϑυσίας, 
ἀρχομένου δὲ χειμῶνος ἐπεγείραντες τὸν διϑύραμβον τὸν 
δὲ παιᾶνα καταπαύσαντες, τρεῖς μῆνας ἀντ᾽ ἐκείνου τοῦ- 
τον κατακαλοῦνταν τὸν ϑεόν' ὅπερ τρία πρὸς ἕν οὐσίᾳ 
τοῦτο τὴν διακόσμησιν οἰόμενον χρόνῳ πρὸς τὴν ἐχκπύρω- 
σιν εἶναι." 

10. “᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἱκανοῦ καιροῦ μᾶλλον. ἀπομεμή- 
χυνται [δῆλον ὡς συνοικειοῦσιν αὐτῷ ἔνιοι τὴν πεμπάδα, 
νῦν μὲν αὐτὴν ἑαυτὴν ὡς τὸ πῦρ αὖϑις δὲ τὴν δεκάδα 
ποιοῦσαν ἐξ ἑαυτῆς ὡς τὸν κόσμον] τῆς δὲ δὴ μάλιστα 

θ σύγκωμον Τγνπμῖει: σύυγχογον αὶ. Ῥεῖ. σύγγονον Ἐ σύγκοινον 
γ6]}1. 7 τεταγμένην τινα 50ῦρ8ὶ, τέγνα τετ. Ρᾷ].; ἀθοϑδὲ τινα 'π γ6]}}, 
11 παιδιᾷ--- μανίᾳ] ἴα Ρα4]. γ8 παιδιὰν καὶ ὕβριν καί σπούδην χαὶ μα- 
γίαν ΤῈ]]. 12 προφέροντες Θοοπ]. Βορπαγθ ἈΚ 5 Ι ὀρειγυγαῖχα δὶ 
11 χατὰ λόγο]: χαταλοον (81. 2) Ν᾽ χαταλύον ἢ ΕἸ 21 ἀναχαλοῦνται 
Β 8 [| οὐσίᾳ βογῖρβιί : οὖσα Ὦ ΕἾ ξαθγαίφαθ, ἰπ 1: ἰπ οοἴονῖβ ἀθοϑῦ 
22 οἱομένῳ γι ΕἸ (ἢ) 2ὅ δῆλον «-- χόσμον 5θο]α8ῖ. δαπΐ Θοη- 
τηθπίδιοΓ 5 ἀχκεφάλω. λόγῳ εἀραΐ ἱπιροπ θη 5 Ϊ ὡς 5οΡίρ5ι: ὁ ὮΝ ΕΙ 
δὲ ὅτι Γ6}1. ἢ αὐτῷ (ἰΐὰ ΜοείγϊΔ6) ἔνεου ΒΟΓΙρΒΙ: αὐτὸν οἱ Ιἰδεὶ 
20 αὐτὴν ἑαυτὴν] ἰΐα ΡᾺ]. 8 αὐτὴ ἑ. Β αὐτὴ ἕ. τ0}]. 21 λέγοντες 
ροϑὲ χόσμον Βαρθπὶ ΠΕ ΡΓΪ οπηπ68 Θχοθρ 5 Υ ΕἸ 
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χκεχαρισμέγνης τῷ ϑεῷ μουσικῆς οὐκ οἰόμεϑα τούτῳ τῷ 
ἀριϑμῷ μετεῖναι; τὸ γὰρ πλεῖστον ὡς [ἔνι] εἰπεῖν ἔργον 
ἁρμογικῆς περὶ τὰς συμφωνίας ἐστίν. αὗται δ' ὅτι πέντε 
καὶ οὐ πλείους, ὁ λόγος ἐξελέγχει τὸν ἐν χορδαῖς καὶ 

δτρυπήμασι ταῦτα ϑηρᾶν ἀλόγως τῇ αἰσϑήσει βουλόμενον' 
πᾶσαι γὰρ ἐν λύγοις τὴν γένεσιν ἀρυϑμῶν λαμβάνουσιν" 
καὶ λόγος ἐστὶ τῆς μὲν διὰ τεσσάρων ἐπίτριτος, τῆς δὲ 

διὰ πέντε ἡμιόλιος, διπλάσιος δὲ τῆς διὰ πασῶν, τῆς δὲ 
διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε τριπλάσιος. ἱτὴν δὶς διὰ πα- 

τὸ σῶν] ἣν δὲ ταύταις ἐπεισάγουσιν οἵ ἁρμονιχοὶ διὰ πασῶν 
καὶ διὰ τεσσάρων ὀνομάζοντες, ἔξω μέτρου βαίνουσαν, 
οὐχ ἄξιόν ἐστι δέχεσθαι, τῆς ἀκοῆς τῷ ἀλόγῳ παρὰ τὸν 

λόγον ὥσπερ νόμῳ χαριζομένους. ἵνα τοίνυν ἀφῶ πέντε 
τετραχόρδων ϑέσεις, καὶ πέντε τοὺς πρώτους, εἴτε τόνους 

ιὸ εἴτε τρόπους εἴτε ἁρμονίας χρὴ καλεῖν, ὧν ἐπιτάσει καὶ 
ὑφέσει τρεπομένων χατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον αἵ λοιπαὶ 
βαρύτητές εἶσι καὶ ὀξύτητες" ἄρ᾽ οὐχὶ πολλῶν, μᾶλλον δὲ 
ἀπείρων διαστημάτων ὄντων, τὰ μελῳδούμενα πέντε μόνα 
ἐστί, δίεσις καὶ ἡμιτόνιον χαὶ τόνος καὶ τριημιτόγνιον καὶ 

0 δίτογον, ἄλλο δὲ οὐδὲν οὔτε μιχρότερον οὔτε μεῖζον ἐν 
φωναῖς χωρίον ὀξύτητι καὶ βαρύτητι περατούμενον μελῳ- 
δητόν ἐστι ;᾿ 

11. “Πολλὰ δὲ ἄλλα τοιαῦτα ἔφην ἐγώ 'παρελϑὼν 
τὸν Πλάτωνα προσάξομαι λέγοντα {περὶ χόσμων, ὡς 

85 εἴπερ εἰσὶ παρὸ τοῦτον ἕτεροι καὶ μὴ μόνος οὗτος εἷς, 

πέντε τοὺς πάντας ὄντας καὶ μὴ πλείονας" οὐ μὴν ἀλλὰ 
κἂν εἷς οὗτος ἢ μονογενής, ὡς οἴεται καὶ ᾿Αριστοτέλης, 

2 ἔνι ϑθο]αβὶξ ϑίθριμαπη; ἔπος δοθη]. (διπου γί 4 τῶν --- 
βουλομένων Β Ῥα]. Υὃ 6 ἀριϑμῷ Ρα]. Ε γαῖ. Ροῖ. 17 τεσσάρων ὮΥ Β 
τεττάρων ν6}}1. 8. διὰ τῆς ργο δὲ τῆς ὈΨΙΕΙ 9 τὴν δὶς διὰ πασῶν) 
ἴα Ὁ Υ ΕἸ, Βρο]υδὶ υὐ δἀδογρίαμπι. ἢ δΙΙ4αϊ ᾿πἰογ ρο]αϊογίαμη ορὰβ Ἔχ θθηὶ 
τῆς δὲ δὶς διὰ πασῶν τετραπλάσιος 11 ἐξοὺῦ Εἰ ἐξ οὗ ἢ 18 γνόμῳ 
ἀρὰϊ οὐπὶ Ε. γόμου Ῥεῖ. νόμον τΕ]]. [ χαρεζομένης Ρὰ] γ8 14 τετραχόγ- 
ὅρων ΒΑ Ναὶ. Ρεῖ. 1 τόνους εἴτε τρόπους] ἰϊα Β ΡΆ]. τ. ἢ τρ. τεΕ}]. Ε} 
ὡς ἐπιτάσει ἰδεῖ: δον, γι. 18 μόνα πέντε ἢ 19 ἐστὶ ὨῪ Β Ρα!]. 
εἰσὶ γ6}}. 2121 φωναῖς] ἴϊὰ Β Ρα]. Ν3.Α Ρεῖ, φωγῆς Ὁ Υἱ ΒΕ φωνῇ Ναϊῖ. 
28 προελϑὼν ΒΑῈῊ Νὰᾶϊ. Ρεῖ. 24 περὲ χόσμων ϑβογ)μεῖ: χόσμον ἢ) Υ" ΕἸ 
χοσμον ἕνα ΤΕΙ͂. 20 οὗτος εὶς ᾿ἰδγὶ; οογν. ΥΥγιῖ. εἷ 

}9) 
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τρόπον τινὰ καὶ τοῦτον ἐκ πέντε συγκείμενον κόσμων καὶ 
συνηρμοσμένον" ὧν ὁ μέν ἐστι γῆς ὃ δὲ ὕδατος, τρίτος δὲ 
καὶ τέταρτος ἀέρος καὶ πυρὸς" τὸν δὲ πέμπτον οὐρανὸν οἵ 

δὲ φῶς οἱ δ᾽ αἰϑέρα καλοῦσιν, οἵ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο πέμττιτην 

οὐσίαν, ἦ τὸ κύχλῳ περιφέρεσϑαν μόνη τῶν σωμάτων 
χατὰ φύσιν ἐστίν, οὐκ ἐξ ἀνάγκης οὔτ᾽ ἄλλως συμβεβηκός. 
διὸ δὴ καὶ τὰ πέντε χάλλιστα καὶ τελεώτατα σχήματα 
τῶν ἐν τῇ φύσει κατανοήσας, πυραμίδα καὶ κύβον καὶ 
ὀχτάεδρον καὶ εἰκοσάεδρον καὶ δωδεχάεδρον, ἕκαστον 
εἰχότως ἑκάστῳ προσένειμεν." 

12, “Εἰσὶ δ᾽ οἵ καὶ τὰς τῶν αἰσϑήσεων δυνάμεις 
ἰσαρίϑμους οὔσας τοῖς πρώτοις ἐχείνοις συνοικειοῦσι, τὴν 

μὲν ἁφὴν ὁρῶντες ἀντίτυπον οὖσαν καὶ γεώδη, τὴν δὲ 
γεῦσιν ὑγρότητι τῶν γευστῶν τὰς ποιότητας προσιεμένην. 
ἀὴρ δὲ πληγεὶς ἐν ἀκοὴ γίγνεται φωνὴ καὶ ψόφος. δυεῖν 
δὲ τῶν λοιπῶν ὀσμὴ μέν, ἣν ὄσφρησις εἴληχεν, ἄναϑυ- 
μίασις οὖσα καὶ γεννωμένη ϑερμότητν πυρῶδές ἐστιν" 
αἰϑέρι δὲ καὶ φωτὶ διὰ συγγένειαν διαλαμπούσης τῆς 
ὄψεως γίγνεταν χρᾶσις ἐξ ἀμφοῖν ὁμοιοπαϑὴς καὶ σύμ- 
πηξις. ἄλλην δ᾽ οὔτε τὸ ζῷον αἴσϑησιν οὔϑ᾽ ὁ χόσμος 
ἔχεν φύσιν ἁπλῆν καὶ ἄμικτον᾽ ἀλλὰ ϑαυμαστή τις, ὡς 
ἔοικε, διανομὴ γέγονε τῶν πέντε πρὸς τὰ πέντε καὶ 
σύλληξις. 

18. “Ἅμα δέ πως ἐπιστήσας χαὶ διαλιττών "οἷον" 

εἶπον “ὦ Εὔστροφε, πεπόνϑαμεν, ὀλίγου παρελϑόντες τὸν 
Ὅμηρον, ὡς οὐχὶ πρῶτον εἷς πέντε νείμαντα μερίδας τὸν 

κόσμον, ὧν τὰς μὲν ἔν μέσῳ τρεῖς ἀποδέδωκε τοῖς τρισὶ 
“ΝᾺ 

2 ροϑὲ συγηρμοσμένον ᾿ἰθγὶ οπππθ8 ὀχοορ8 Ὁ 1 ΕἾ Ἰπβθραπΐ εἶναι ἢ 
τρ. δὲ καὶ τέτ. ἀέρος καὶ πυρὸς] ἰΐὰ 5οΓΙΡΒ1 οἵ οῦ θοπάσπι 6586 ἀοδθιΐ 
Ὁ Υ"ΕῚ ᾳυϊ τρ. δὲ καὶ τέτ. ἀέρος παθεπί. τρ. δὲ πυρὸς καὶ τέτ. ἀέρος 

. ΤΟΙ, 8 τὸ δὲ πέμπτον ὈΝΙΕΑΙΕ ὃὅ τῶν] τῶν Ε΄ θ. συμβεβηχὸς 
Μεξιγίας -χότος (-χότως ῬΆ].} Πἰργὶ 1 χαὶ χάλλιστα Ὁ 9 ὀχτ. χαὶ δωδ. 
καὶ εἶχ. ΒΡΑ].ν8; καὶ εἰκοσάεδρον ἀδϑδαηπῖ τη 1 1 εἰχότως 5ογῖρ5ὶ: οἰχείως 
ΡΡῚ 12 ἐχείγοις ἀθδβι ἴθ Ὁ 14 γεύσεων Ὁ ΕἸ, ἔπογαΐψαος ἴον ἴῃ Υ] 
(ευστῶν ἷπ γᾶ5. βογίρβι ν 5) 16 δυοῖν Ὁ ΡΔ]. ΒΕΡεῖ, 106 ἣν ὄσφρησις] 
ἴα Ρεοῖ. ἡ ὄσφρ. ὮΝ ΕῚ ἣν ἡ ὅσφρ. τ6}}]. 171 γενομένη Ὁ) Ν! Βεῖ. |} 
πυρώδης Ρα]. 19 σύμπηξις] ἴϊαὰ ΡΑ]. 9 σύμπληξις γ61}1. 21 καί ἁπλὴν ΕἸ 
22 των πέντε] τῶν πάντων εοπ]. ΝΥ γτ. 21 χόσμον ὧν τὰς] ἰἰἴᾶἃ 
βογρβὶ, χόσμον τὰς ὨΥ1 ΕἸ χόσμον ὃς τὰς ΤΕ]]. 
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ϑεοῖς, δύο δὲ τὰς ἄκρας ὄλυμπον καὶ γῆν, ὧν ἡ μέν ἐστι 

τῶν κάτω πέρας ἡ δὲ τῶν ἄνω, κοινὰς καὶ ἀνεμήτους 

ἀφῆχεν. ἀλλ᾽ ἀνοιστέος᾽ ὁ “λόγος ὡς ὁ Εὐριπίδης φησίν. 

οὗ γὰρ τὴν τετράδα σεμνύναντες οὐ φαύλως διδάσκουσιν, 

5 ὅει τῷ ταύτης λόγῳ πᾶν σῶμα γένεσιν ἔσχηκεν. ἐπεὶ γὰρ 

ἐν μήχεν καὶ πλάτει βάϑος λαβόντι πᾶν τὸ στερεόν ἐστι, 

χαὶ μήκους μὲν προὐφίσταταν στιγμὴ κατὰ μονάδα ταττο- 
μένη, μῆκος δὲ ἀπλατὲς ἐν {δυάδι γραμμὴ καλεῖταν καὶ 
μῆχός ἐστιν, ἡ δ᾽ ἐπὶ πλάτος γραμμῆς κίνησις ἐπιφανείας 

τὸ γένεσιν ἐν τριάδι παρέσχε, βάϑους δὲ τούτῳ προσγενο- 
μένου διὰ τεττάρων εἰς στερεὸν ἡ αὔξησις προβαίνει" 
παντὶ δῆλον, ὅτι μέχρι δεῦρο τὴν φύσιν ἡ τετρὰς προαγα- 
γοῦσα, μέχρι τοῦ σῶμα τελειῶσαι καὶ παρασχεῖν ἁπτὸν 
ὄγχον καὶ ἀντίτυπον, εἶτ᾽ ἀπολέλοιπεν ἐνδεᾶ τοῦ μεγίστου. 

ιο τὸ γὰρ ἄψυχον ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ὀρφανὸν καὶ ἀτελὲς καὶ 

πρὸς οὐδ᾽ ὁτιοῦν, μὴ χρωμένης ψυχῆς, ἐπιτήδειον" ἡ δὲ 
τὴν ψυχὴν ἐμποιοῦσα κίνησις ἢ διάϑεσις, μεταβολῇ διὰ 
πέντε γιγνομένη, τῇ φύσει τὸ τέλειον ἀποδίδωσι, καὶ 
τοσούτῳ κυριώτερον ἔχεν τῆς τετράδος λόγον, ὅσῳ τιμῇ 

90 διαφέρεν τοῦ ἀψύχου τὸ ζῷον. ἔτι δ᾽ ἰσχύσασα μᾶλλον 
ἡ τῶν πέντε συμμετρία καὶ δύναμις οὐκ εἴασεν εἰς ἄπειρα 
γένη προελϑεῖν τὸ ἔμψυχον, ἀλλὰ πέντε τῶν ζώντων 
ἁπάντων ἰδέας παρέσχεν. εἰσὶ γὰρ ϑεοὶ δήπου καὶ δαί- 
μογες καὶ ἥρωες εἶτα μετὰ τούτους τὸ τέταρτον, ἄνϑρωποι, 

25 γένος, ἔσχατον δὲ καὶ πέμπτον τὸ ἄλογον καὶ ϑηριῶδες. 

ἔτι δ᾽ εἰ τὴν ψυχὴν αὐτὴν κατὰ φύσιν διαιροῖς, πρῶτον 
αὐτῆς καὶ ἀμαυρότατόν ἐστι τὸ ϑρεπτικὸν, δεύτερον δὲ τὸ 

΄- 

1 χαὶ οι. ΕἸ 2 ὁ δὲ Βν8 8 ὁ Εἰὐρ.] ὁ Βαυδιῖ 5011 ἢ. ν1 6 λαβόντι) 
πιὰ! πὶ λαβοῦσε 58. ἐν δυάδι γραμμὴ ϑονὶρβὶ: ἐν γραμμῇ ὈΝΤΕῚ ἡ 
χρημμὴ 061]. [| χαὶ μῆκος ἔστιν δε ᾿πέθ! Πρὸ πο4ὰθ ἰθηΐο 9 χαὶ γραμμῆς 
ΕἸ] χαὲὶ ἐπιῳ. ΕἸ Α Ε ναΐ. Ρεῖ. 10 βάϑος Ὁ Υ] ΕἸ ΠΠ τούτῳ 5ογῖρβὶ δὰπὶ 
Ογυβογῖο: τοῦτον ΠΡΡῚ ργᾶθίθν Β θα]. γ8ὃ φαΐ τούτοις 12 μέχρι ϑ8ιε- 
ΡΒαηυβῆ: μὴ ΠΡΡῚ οἴηπ 65 ργδοῖον Ὦ Υ} ΕἾ ΡᾺ]. ἴὰ φαϊθυβ ἀφεϑὲ ᾿ προάγουσα 
ὈΥΕῚ 18 χαὶ μέχρε ΒΒΑ Καὶ ψαϊ. Ρεΐ. [ἁπτὸν Ἀεῖδκο: διττὸν Πἰδυὶ 
14 εἶτα οἴη. Ρᾷ]. 117 μεταβολῇ 5οΥῖρϑὶ Χυ]απάγαμι (1π ν Γβ10}}6) βϑοῦζαϑ: 
μεταβολὴ 11ῦγ] ὀχοορεῖϊβ Β Βα]. νὃ αυὶ ἢ μεταβολὴ 18 τῇ φύσει οι. Εὶ 
πγυχον Ε γαῖ. ᾿ ζώων Ὦ Ρὰ]. 24 χαὶ μιὸ εἶτα Ὁ 26 διαιρεὶς 

4]. 

᾿---- ) 

(Ετ, 910 Ν) 
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αἰσϑητικόν, εἶτα τὸ ἐπιϑυμητιχκὸν εἶτα ἐπὶ τούτῳ τὸ 
ϑυμοειδές" εἰς δὲ τὴν τοῦ λογιστιχοῦ δύναμιν ἐξικομένη 
καὶ τελεώσασα τὴν φύσιν ὥσπερ ἐν ἄκρῳ τῷ πέμπτῳ 
χαταπέπαυται. 

14. “Τοσαύτας δὲ καὶ τηλικαύτας ἔχοντος τοῦ ἀριϑμοῦ 
δυνάμεις, καλὴ καὶ ἡ γένεσίς ἐστιν, οὐχ ἣν ἤδη διήλθομεν, 
ἐκ δυάδος οὖσα καὶ τριάδος, ἀλλ᾽ ἣν ἡ ἀρχὴ τῷ πρώτῳ 
συνελθοῦσα τετραγώνῳ παρέσχεν. ἀρχὴ μὲν γὰρ ἀριϑμοῦ 
παντὸς ἡ μονάς, τετράγωνος δὲ πρῶτος ἡ τετράς" ἐκ δὲ 
τούτων, ὥσπερ ἰδέας καὶ ὕλης πέρας ἐχούσης, ἡ πεμπάᾶς. 
εἰ δὲ δὴ καὶ τὴν μονάδα τετράγωνον ὀρϑῶς ἔνιον τίϑενγ- 
ται, δύναμιν οὖσαν ἑαυτῆς καὶ περαίνουσαν εἷς ἑαυτήν, 
ἐκ δυεῖν πεφυχυῖα τῶν πρῶτων τετραγώνων ἡ πεμπὰς 
οὐχ ἀπολέλοιπεν ὑπερβολὴν εὐγενείας." 

15. “Τὸ δὲ μέγιστον ἔφην “δέδια μὴ ῥδηϑὲν πιέζη 
τὸν Πλάτωνα ἡμῶν, ὡς ἐκεῖνος ἔλεγε πιέζεσϑαν τῷ τῆς 
σελήνης ὀνόματι τὸν ᾿Αναξαγόραν, παμπάλαιον ἔχουσάν 
τινα {πατέρα τὴν περὶ τῶν φωτισμῶν δόξαν αὑτοῦ 
[ἰδίαν] ποιούμενον. ἦ γὰρ οὗ ταῦτα εἴρηκεν ἐν Κρατύλῳ ;" 
'πάγυ μὲν οὖν᾽ ὁ Εὔστροφος ἔφη, “τί δ᾽ ὅμοιον πέφυκεν 
οὐ συνορῶ. “καὶ μὴν οἶἴσϑα δήπουϑεν, ὅτι πέντε μὲν ἐν 
Σοφιστῇ τὰς κυριωτάτας ἀποδείχνυσιν ἀρχάς, τὸ ὃν τὸ 
ταὐτὸν τὸ ἕτερον, τέταρτον δὲ καὶ πέμπτον ἐπὶ τοὕὔτοις 
κίνησιν χαὶ στάσιν. ἄλλῳ δ᾽ αὖ τρόπῳ διαιρέσεως ἐν 
Φιλήβῳω χρώμενος, ἕν μὲν εἶναί φησι τὸ ἄπειρον ἕτερον 
δὲ τὸ πέρας" τούτων δὲ μιγνυμένων πᾶσαν συνίστασϑαν 
΄---“«“ - τα. -α͵κκαλλλαλαασέσσσσσσσ λασσἌἔὌοέονσσσσσυν. 

1 εἶτα τὸ ἐπιϑ. ἀδδααῖ ἱπ Ὁ 1 ΕἸ} ἔστ᾽ ἐπὶ τούτῳ ΕἸ, [υθγαΐααθ 
ἴῃ νὰ (εἶτ᾽ ἴῃ ΡΆ8. 807. γϑ) ὅ ἔχοντος τοῦ] ος τ 860. ἷπ Γ88. 8 ἔχοντες 
τοῦ Ὁ ΕἸ 717. οὖσαν ΡαΑϊ]. γ8 Ι ἡ ἀρχὴ] ἰἴαὰ Β Ρα]. γῆ; ἀδεβὶ ἡ ἴῃ οοἴογ 8 
8 τέτρ. συν. 8 [ γὰρ ἀδεβῖ ἰπ Υ}: δαά, ν"; οαάοπὶ πᾶ ᾿ἰξῖογᾶ ροϑὲ ἀρχή 
δ ᾶ8ἃ δοοθηϊαπὶ ΒΌΡΟΡ ἢ ροβϑς 10 πέρα Α Εὶ Ναϊ. Ροῖΐ. [ πεμπάς δῖος 
οἵ ἱπῆν. (19) βογ  ρ81 Βογ παρά ακὶβ ἴην θπΐσατῃ [ον ϑιΐδπ ἰῃ ἢ (81}}} ποῖΐαϊ Πιοη[ο5) 
[υδρδῖφαθ ἴογίαβϑθ ἱπ 1: πεντάς Β Ρδ] Υ8 ΕΚ πεμπτάς Γ6]]1. 11 τετρά- 
γωνγον οἵη. Ρὰ]. 18 δυοῖν Β ΡαΑϊ]. Εὶ 15 ἐφ᾽ ἣν ρνο ἔφην ΒΕ Ε 
τς: ἡμῖν ὁ0η), ΜοεῖΡίδο [| πιέζεσϑαι ὁπ. Β 17 ἔχουσαν τιγα πα- 
τέρα ΒΟΓΡ51: ἔχουσάν τινὰ Ὁ ΥἹ ΕἸ οὖσάν τιγχ Γ61}1. 18 αὑτοῦ] ἰίὰ Ὦ Υἱ ΕἸ 
αὐτῆς τ6]], 19 ἰδίαν βθο]αδὶ [ γὰρ οι. ἢ 20 πέφυκεν οι. Εὶ 
2ὅ φασὶ ΕἸ 260 τὸ Β ΡΔ]. ΤᾺΣ ἴῃ οοἴογ 8 ἀθϑϑί. 

σι 

1ὅ 

τ οι 
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γένεσιν. αἰτίαν δ᾽, ὑφ᾽ ἧς μίγνυται, τέταρτον γένος 

τίϑεται" καὶ πέμπτον ἡμῖν ὑπονοεῖν ἀπολέλοιπεν, ᾧ τὰ 
μιχϑέντα πάλιν ἴσχειν διάκρισιν καὶ διάστασιν. τεχμαί- 

ρομαι δὲ ταῦτ᾽ ἐκείνων ὥσπερ εἰκόνας λέγεσϑαι, τοῦ μὲν 
δ ὄντος τὸ γιγνόμενον, κινήσεως δὲ τὸ ἄπειρον, τὸ δὲ πέρας 
τῆς στάσεως, ταὐτοῦ δὲ τὴν μιγνύουσαν ἀρχήν, ϑατέρου 
δὲ τὴν διαχρίνουσαν. εἰ δ᾽ ἕτερα ταῦτ᾽ ἐστί, κἀκείνως 

ἄν εἴη καὶ οὕτως ἐν πέντε γένεσι καὶ διαφοραῖς. Πυ- 
ϑῷος δέ τις σοφιστὴς ταῦτα πρότερος συνιδὼν Πλάτωνος 

τὸ δύο Ε καϑιερώσας τῷ ϑεῷ, δήλωμα καὶ σύμβολον τοῦ 
ἀριϑμοῦ τῶν πάντων. ἀλλὰ μὴν καὶ τἀγαϑὸν ἐν πέντε 
γένεσι φανταζόμενον χαταγοήσας, ὧν πρῶτόν ἐστι τὸ 
μέτριον, δεύτερον δὲ τὸ σύμμετρον, χαὶ τρίτον ὃ νοῦς, χαὶ 
τέταρτον αἵ περὶ ψυχὴν ἐπιστῆμαν καί τέχναν καὶ δόξαν 

ιὸ ἀληϑεῖς, πέμπτον εἶτ᾽ εἴ τις ἡδονὴ καϑαρὰ καὶ πρὸς τὸ 
λυποῦν ἄχρατος, ἐνταῦϑα λήγει τὸ Ὀρφιχὸν ὑπειπών 

“ἕχτῃ δ᾽ ἔν γενεῇ καταπαύσατε ϑεσμὸν ἀοιδῆς. 
ς( 10. “Ἐπὶ τούτοις᾽ ἔφην “εἰρημένοις πρὸς ὑμᾶς “ἕν 

βραχύ᾽ τοῖς περὶ Νίχανδρον ᾿ἀείσω ξυνετοῖσι. ταῖς γὰρ 
20 ἕχταις τοῦ ᾿Ιλαίου μηνὸς ὅταν κατάγης τὴν Πυϑίαν εἰς 

τὸ πρυτανεῖον, ὃ πρῶτος ὑμῖν γίγνεται τῶν τριῶν κλή- 
--» Ὁ 

2 ὑπολέλοιπεν Ὁ ΥἹ τὰ] τάχυ ΕἸ 6 ταὐτοῦ μὲν τὴν ἢ 8 γένεσι 
(φαοὰ 6 εοὐϊοθ ἰογίαββθ ργοΐογαπίὶ [θοηΐοπβ οἵ Βοηργβ 8) δδί ἴῃ Ρὰ]. 
γεγνέσεσι τ6}]. δου δ πάαπι ἔογβ ἴδῃ γένεσί τε ᾿ πυϑῷος ἀβ4ι6 δά πάντων] 
Νοϊαὶ Βαθὸ ἔγδηβροόμεγθ, 86 μοβί ἀοιϑὴς (11) Ἰοξοπάα 5απΐ Ι πυϑῷος 
δέτις σοφιστὴς] ἰΐὰ 5ογ ρ5] αἱ 56 ηθ πε: {απ Παρτιαὶ ΧΥ] δῆ άδν σοηβ6486- 
ΓΘΙΠῸΡ: πυϑόμενος δή τις φησί Ρα]. πυϑόμεγος (πειϑ. ἢ) ΥἹ ἃ 866. πι. 60- 
γθοῖδ) φησὶ δή τις ὀοΐερὶ. δέ τις σοφιστὴς ἴῃ δέ τις φησί τις αθϊεγαῖ 
9 Πλάτων ὡς γ8 10 δύο οογναρίαμι. γϑιθαι (ἔφρϑη γ8ὶ ἠνέξατο νεὶ 
βἰπι.)} οὐπὶ τὸ ΓΘααϊγίίαν, αἱ ρογβροχὶς Ὑνγτθαρᾶομ. δύο ξὲ δϑί ἷπ Β 
Ρα]. [} χαϑιερώσας Ὁ νἹ ΕἸ χαϑεέρωσε γΕ]]. 12 γενέσεσι Β ΕἾ Α Ρεῖ. 
1ὅ εἶτ᾽ εἴ τις 5οῦῖρβὶ (δ᾽ εἴ τις Βογπαράδκὶ5): εἴ τις (ἥτις Υ Ρ4].} 1ἰθνὶ 
16 ὀρ. . ἐκὸν Ρα]. [ ἐπειπών ῬΑ]. ν'ὺ 17 γεγεῇ Β ΡᾺ]. Υ8 γενεᾷ ΤΕ ]]. 
Ἱ] ϑυμὸν ἰδεῖ: νϑραπὶ ἱπυθηΐξ ρν. ΒαάΒ δι 60]]. ῬΙαΐ. ἴῃ ΡΆΠΟΡο Ρ. θθο, 
δὶ χόσμον οεοἀὰ. 18 ἔφην 1 Ὲ 5011 ἔφη οοἴθρὶ Ι ἡμᾶς ΒΕΑ 
γαῖ. Ρθῖ. 19 ἐν βραχυτάτοις περί ὮΝ. ΕἸ ἐμβροαχὺ Ῥτὸ ἕν βρ. ΒΕ Ῥεῖ. 
ταῖς γὰρ ἕχταις (τῇ γὰρ ἕχτῃ Βογπαγάδκὶ5) τοῦ ᾿Ιλαίου] ἰΐὰ 5ογίρβι: τῆς 
γὰρ ἕχτης τοῦ γέου ΠθΡῖ. ἤφοῖο νίδονας Βοῖσκο Ἰδΐθγθ ποπιθὴ πηθηβῖβ. 
ὕπαφυδφαθ πηΘΠ515 [Ἰ86] ἕχτῃ ὑπᾶ δΧχ ἀριθὺ5. βορε 1 πῖθα5 Ἰοοῦπὶ ΒΡ οΡδΐ. 
20 χατάγῃς Βεΐ5Κο, Εππροιῖαδ: χατάγῃ εἰς ᾿ἰθιὶ 21 τι πρυτ. ᾿ἰθνῚ: 
εοΡΡ. ΝΥ γύϊοπθδον ἷ ὑμῖν---βάλλοντος] δογαπι Ἰοοὺ Ἰδοαπᾶ ἴῃ Ε' 

ῬΙαΐατοιὶ Ῥυίμϊοὶ ἀϊδ]οσὶ {γ68. ς 



18 ΠΕ Ε Ρ. 391 

ρων εἷς τὰ πέντε, πρὸς ἀλλήλους ἐχείγης τὰ τρία σοῦ δὲ τὰ 

δύο βαλλοντος. ἦ γὰρ οὐχ οὕτως ἔχει; καὶ ὃ Νίχανδρος 
᾿οὕτως᾽ εἶπεν" “ἡ δ᾽ αἰτία πρὸς ἑτέρους ἄρρητον ἐστὶ." 
οοὐχοῦν᾽ ἔφην ἐγὼ μειδιάσας “ἄχρι οὗ τἀληϑὲς ἡμῖν ὃ 
ϑεὸς ἱεροῖς γενομένοις γγῶναν παράσχῃ, προσχείσεται δ 

καὶ τοῦτο τοῖς ὑπὲρ τῆς πεμπαάδος λεγομένοις.᾽ τοιοῦτο 

μὲν καὶ ὁ τῶν ἀριϑμητιχῶν χαὶ ὁ τῶν μαϑηματιχῶν 
ἐγκωμίων τοῦ Ε λόγος, ὡς ἐγὼ μέμγημαν, πέρας ἔσχεν. 

17. ὋὋ δ᾽ ἌΜΜΩΝΙΟΣ, ἅτε δὴ καὶ αὐτὸς οὐ τὸ φαυ- 
λότατον ἐν μαϑηματικῇ φιλοσοφίας τιϑέμενος, ἤσϑη τε τὸ 
τοῖς λεγομένοις χαὶ εἶπεν “οὐκ ἄξιον πρὸς ταῦτ λίαν 

ἀχριβῶς ἀντιλέγειν τοῖς νέοις, πλὴν ὅτι τῶν ἀριϑμῶν 
ἕχαστος οὐκ ὀλίγα βουλομένοις ἐπαινεῖν καὶ ὑμνεῖν παρ- 
έξει. χαὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέγειν; ἡ γὰρ ἱερὰ του 
᾿Ἵπόλλωνος ἑβδομὰς ἀναλώσει τὴν ἡμέραν πρότερον ἢ ἂν 16 
λόγῳ τὰς δυνάμεις αὐτῆς ἁπάσας ἐπεξελϑεῖν. εἶτα τῷ 
κοινῷ νομῷ “πολεμοῦντας᾽ ἅμα χαὶ “τῷ πολλῷ χρόνῳ᾽ τοὺς 
σοφοὺς ἀποφανοῦμεν ἄνδρας, εἰ τὴν ἑβδομάδα τῆς προ- 
εδρίας παρώσαντες τῷ ϑεῷ τὴν πεμπάδα καϑιέρωσαν ὡς 
μᾶλλόν τι προσήκουσαν"; οὔτε οὖν ἀριϑμὸν οὔτε τάξιν 20 
οὔτε σύνδεσμον οὔτ᾽ ἄλλο τῶν ἐλλιπῶν μορίων οὐδὲν 
οἶμαν τὸ γράμμα σημαίνειν" ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτοτελὴς τοῦ 
ϑεοῦ προσαγόρευσις χαὶ προσφώνησις, ἅμα τῷ ῥήματι 
τὸν φϑεγγόμενον εἰς ἔννοιὰάν καϑιστᾶσα τῆς τοῦ ϑεοῖ 

1 εἰς τὰ πέντε] εἷς τὰς ε ΕἸ (τὰ εξ 2). εἷς ὀνόματα πέντε οοπ͵θοονῖπι [ἢ 
ἐχείνης] ἴα ὈΝῚΕ.... εἶνης, Βα]. ἐκείνοις τΕ}}. σοῦ δὲ---βάλλοντος (τοῦ 
δὲ--- β. Βεογπαράδκὶ8) βογίρϑὶ: οὐδὲ---βάλλοντες θη] 2. εἶ γὰρ Ὦ Υ! 
8 ἀρρητόν Ὦ Ν1 ἀρρητοὶ ΕῚ ἀρρητός τ6}]. 6θ πεμπάδὸος Ὦ ' πεμπ- 
τάδος Β Νῆ πεντάδος το ]]. ] τοιοῦτο] ἰΐα Β Ρ4]. (6 οονν.) ὟθΑ τοιοῦτος 
Γ6]1. 9 οὐδ᾽ ργοὸ ὁ δ᾽ Ο.} 10 ἐν μαϑηματιχῇ φιλοσοφίας] ἴϊὰ ΝΥ γι. 
ἐν μαϑ. φιλοσοφίᾳ Ιἰθνὶ Ἔχοοροῖ5. Β Ρὰ]. 8 χυὶϊ ἴτὰ ἱπῖθιροϊδοΐ τὴν 
μαϑηματιχὴν φιλοσοφίας μέρος 18 ἐπ. καὶ ὑμνεῖν Ὁ Υ' Ρα]. ἐπ. καὶ 
ὑμῖν ΕΒ χαὶ ὑμῖν ἐπ. ΑΕ Ναὶ. χαὶ ἡμῖν ἐπ. Β 14 πολλὰ γτο περὶ 
τῶν ἄλλωνΕ 15 ἕβδομος “Ὦ γι! ἢ ἄν Ὁ ν6Β1 ἤ Ε2ΑΕ ναΐ, Ροϊ. ἂν 
Β ΡᾺ]. 2 4υὰϊ ρμροβϑῖῇ ὑπεξελθεῖν ἰηϑδγαηῖ ἐϑελήσωμεν (ϑελ. Ῥα].)} 
19 πεμπάδα Ν᾽ (οἴϊαιηπο ἢ) πεμπτάδα Β Ρα]. γ3 πενταδὰ τε}]. [] καϑιέ- 
ρωσαν Μροεϊνίδο: χαϑιερώσουσιν ᾿ἰθτὶ 20 οὔτε οὖν υϑ4ι6 δὰ τοῦ 
μὴ ὄντος Ρ. 22, 18 οἰϊαῦ Εὐυβορθῖα5 Ῥγᾶθρ. Βναπρ. ΧΙὔἵ 11 21 οὐδὲν 
Ευβοθία8Β Οὐγ]]ὰ5 (Μίρπο ΟΧΧΥῚ, 908) οὖδεν ΠὈΓῚ οἴῆπθ8. Ρ] υἰδΡοΒ : 
βορίθοπάσπι ἴογίαβϑϑθ οὐδὲν οἶδεν 



Ῥ. 8392 ΑΡΓΠ ΠΕΙΡΗΟΚ 19 

δυνάμεως. ὃ μὲν γὰρ ϑεὸς ἕχαστον ἡμῶν ἐνταῦϑα προσιόντα 
οἷον ἀσπαζόμενος προσαγορεύεν τό ᾿γνῶϑι σαυτόν, ὃ τοῦ 

χαῖρε δήπουϑεν οὐδὲν μεῖόν ἐστιν. ἡμεῖς δὲ πάλιν ἀμειβό- 
μένον τὸν ϑεόν “εἴ φαμέν, ὡς ἀληϑῆ καὶ ἀψευδῆ καὶ 

δμόνην μόνῳ προσήκουσαν τὴν τοῦ εἶναι προσαγόρευσιν 
ἀποδιδόντες. 

18. “Ἡμῖν μὲν γὰρ ὄντως τοῦ εἶναι μέτεστιν οὐδέν, 
ἀλλὰ πᾶσα ϑνητὴ φύσις ἐν μέσῳ γενέσεως καὶ φϑορᾶς 
γενομένη φάσμα παρέχει καὶ δόκησιν ἀμυδρὰν καὶ ἀβέ- 

τὸ βαιὸν αὑτῆς ἂν δὲ τὴν διάνοιαν ἐπερείσηῃς λαβέσϑαι 
βουλόμενος, ὥσπερ ἡ σφοδρὰ περίδραξις ὕδατος τῷ 

πιέζειν εἰς ταὐτὸ καὶ συνάγειν διαρρέον ἀπόλλυσι τὸ 
περιλαμβανόμενον, οὕτω τῶν παϑητῶν καὶ μεταβλητῶν 

ἑχάστου τὴν ἄγαν ἐνάργειαν ὃ λόγος διώχων ἀποσφάλ- 
16 λεταν τῇ μὲν εἷς τὸ γιγνόμενον αὐτοῦ τῆ δ᾽ εἰς τὸ φϑειρό- 

μένον, οὐδενὸς λαβέσϑαι μένοντος οὐδ᾽ ὄντος ὄντως δυνά- 

μενος. “ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ" καϑ' 

Ἡράκλειτον οὐδὲ ϑνητῆς οὐσίας δὶς ἅψασϑαν κατὰ ἕξιν" ἀλλ᾽ 
ὀξύτητι χαὶ τάχεν μεταβολῆς 'σκίδνησι καὶ πάλιν συνάγεὶ᾽, 

30 [μάλλον δ᾽ οὐδὲ πάλιν οὐδ᾽ ὕστερον ἀλλ᾽ ἅμα συνίσταται 
καὶ ἀπολείπει] καί “πρόσεισι καὶ ἄπεισι᾽. ὅϑεν οὐδ᾽ εἰς 
τὸ εἶναι περαίνει τὸ γιγνόμενον αὐτῆς τῷ μηδέποτε λήγειν 
μηδ' ἵστασϑαι τὴν γένεσιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ σπέρματος ἀεὶ 
μεταβαλλουσαν ἔμβρυον ποιεῖν εἶτα βρέφος εἶτα παῖδα, 

65 μειράχιον ἐφεξῆς, νεανίσκον, εἶτα ἄνδρα, πρεσβύτην, 
--““““ἍἌ“«ρο«οΑΑΑΑΑΑΑΑΩΝ, 

1 μὲν ἀφοδὲ ἰπ Ευβονῖο ἢ ἡμῶν τῶν ἐνταῦϑα προσιόντων ἴάδπι͵ 
2 ὁ τοῦ χαῖρε δήπουθεν] ἴἴὰ οοἀά. ς ἀ ἢ (δϑήπεοϑεν) 5 Εὐ56 011 ὁ τοῦ 
χ- δὴ οοἴοιϊ 6) αβάθπι οἱ ποϑβίγὶ θχοθρῖο ἢ αᾳυὶ ὁ δὴ τοῦ χ. 4 εἴ ργο εἶ Ὁ Β 
ὃ εἶ ργὸ εἶναι οοἀά. Ευδοῦϊϊ 8 πᾶσα οπι. ΕἾ 10 ἐπερείσης) εἰ οὑπὶ 
δοοθηῖΐο οἵ ἡ βου ρϑὶῖ γ3 ἴῃ γᾶβανὶβ:: ἐπερέιση τὶς Ευβουὶαβ 11 τὸ πεέζειν 
ὮΝ. (οογν. 866. 1.) 12 διαρρέον ἀδεοϑὶ ἷπ Ρ4]. [18 παϑητῶν καὶ 
ἱμεταβλητῶν])] ἴἴα Επξοθίαβ : παϑημάτων καὶ μεταβαντων Ὦ Υ! ΕἸ παϑη- 
μάτων μεταβάντων γ6}}. 14 ἐγέργειαν ὨῪ Β ΡᾺ]. ΕἾ οἱ οοἀά. Εὐ5εθ1ὶ 
1ὅ πῆ δῖ5 Ῥγὸ τῇ Β ΡᾺ]. ν9 20 Ουδθ ἀποῖὶβ ἱποϊυϑὶ ργρδθθοῖ 5018 
Εαβοθυ5. οἰοπάππηϊ ἱπ εἷβ οὐδὲ πάλιν οὐδ᾽ ὕστερον ργο φυϊθυ5 οὐδὲ πά- 
λὲν οὐδ᾽ ὕστερον οὐδὲ πρότερον ν6} οὐδὲ πάλιν οὐδὲ πρότερον Βαρῖϊο 
21 χαὶ ἀδεοϑβὲ ἰπ Ῥεῖ. οἵ ἴῃ ΑἸάϊπᾶ 22 παραινεῖ ἢ παραίνει ΚΕ, 
ἰάθπιααθ ἔαπογαὶ ἴῃ Υ]}} αὐτῇ Υ'Ϊ 28 ἵστασϑαι Ἐυδβευίαπ: ἡττάᾶσϑαι 
ΕΡΓῚ ομμπε8 Ρ]αἴαγο 126ὅ εἶτα ἄνδρα] οπι. εἶτα 56}. 

ΘῈ 

(Ετ.41 ΒΥ υ.) 

(Ετ. 40 Βννν..) 



(Εν. 26 Βγνυ.) 

(οὔ, τ, 18 
Βγν.) 
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γέροντα, τὰς πρώτας φϑείρουσαν γενέσεις καὶ ἡλικίας 
ταῖς ἐπιγιγνομέναις. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἕνα φοβούμεϑα γελοίως 
ϑάνατον, ἤδη τοσούτους τεϑνηκότες χαὶ ϑνήσχοντες. οὐ 
γὰρ μόνον, ὡς Ἡράκλειτος ἔλεγε, 'πυρὸς ϑάνατος ἀέρι 

γένεσις, καὶ ἀέρος ϑάνατος ὕδατι γένεσις, ἀλλ᾽ ἔτι 

σαφέστερον ἐπ᾽ αὐτῶν ἡλιχιῶν {φησι ᾿φϑείρεταν μὲν 
ἀκμάζων γενομένου γέροντος, ἐφϑάρη δ᾽ ὁ νέος εἷς τὸν 

Ὁ ἀχμάζοντα, καὶ ὁ παῖς εἰς τὸν νέον, εἰς δὲ τὸν παῖδα 

τὸ νήπιον᾽ ὃ τ᾿ ἐχϑὲς εἰς τὸν σήμερον τέϑνηκεν, ὃ δὲ 
σήμερον εἰς τὸν αὔριον [ἀποϑνήσκει), μένεν δὲ οὐδεὶς 
οὐδ᾽ ἔστιν εἷς, ἀλλὰ γιγνόμεϑα πολλοὶ, περὶ ἕν τι φάν- 
τασμα καὶ κοιγὸν ἐκμαγεῖον ὕλης περιελαυνομένης καὶ 
ὀλισϑαινούσης. ἐπεὶ πῶς οἵ αὐτοὶ μένοντες ἑτέροις χαί- 
ρομὲν νῦν, ἑτέροις πρότερον, τἀναντία φιλοῦμεν καὶ 
μισοῦμεν καὶ ϑαυμάζομεν καὶ ψέγομεν, ἄλλοις χρώμεϑα 
λόγοις ἄλλοις πάϑεσιν, οὐκ εἶδος οὐ μορφὴν οὐ διάγοιαν ἔτι 

τὴν αὐτὴν ἔχοντες; οὔτε γὰρ ἄνευ μεταβολῆς ἕτερα πάσχειν 
εἶκός, οὔτε μεταβάλλων ὁ αὐτός ἐστιν" εἰ δ᾽ ὁ αὐτὸς οὐχ 

ἔστιν, οὐδ᾽ ἔστιν, ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ἑαυτὸν μεταβάλλει γιγνό- 
μενος ἕτερος ἐξ ἑτέρου. ψεύδεται δ᾽ ἡ αἴσϑησις ἀγνοίᾳ 
τοῦ ὄντος εἶναι τὸ φαινόμενον. 

2 ἐπιγενομέναις ΡῬ]. Ε. ὃ τοσούταις Ὦ τουδυτοι Ῥα]. ὄ καὶ 
-- γένεσις ἀθϑαπὶ ἴπ Ευβορίο [ ἀέρι ϑάγατος Ὦ 1 (ἐονι. 866. κι.) ΕἸ 

οι 

τ 0 

(ἡλικιῶν ΒΟΓΙρΡΒὶ υοὰ ὑπῖ68 νΘΡα 6588 ἀοοοῖ βοΡ ρίαν Ὁ ΕἸ ἢ δι᾽ ὧν ἊΣ 
Ιάθιῃ, υἱ υἱάθίαν, ΘΡάβαπι ἱπ Ν) Οογιαρία βαηΐ ἐπ᾽ αὐτῶν, ποάᾷιδ δυδα5 
δαπ ἴῃ ἐπὶ τῶν πιυΐϊᾶγθ. (ογγαρίϊο δοίαϊθ Ευβθθὶὶ δπέϊφαϊον οϑῦ: ἰϑῖθ 
οηΐπῃ ἡμῶν ΡΓῸ ἡλικιῶν βου ρϑ11. Οδἴθρὶ ποϑίνὶ οχμίθθηΐ ἔδοις ἄν Ι φησι 
δὐάϊάϊ, ροΐαϊε Θπίμπ. ἔΔ ΟῚ ΠΠἢπ6 ἁυΐθ φϑείρεται ΘΧοΙά6ΡΘ [ μὲν γὰρ οοπ]. 
Βεῖβκο 7 ὁ ἀχμάζων Εα568. γενομένου ῬΑ]. Ν ὃ Επ56". γενομένου τΕ]!]. 
9 τεχϑὲς Ἰἰθγὶ δχοθρῖ. ἢ Εὶ φυὺϊ τεχϑεὶς; δὲ χϑὲς Ευδοθία8 10 ἀπο- 
ϑνήσκει ἀροϑὲ ἴπ οοἂά. Ευβθθ1} οἰπηΐθὰ8 δχοθρίο ἀ 4υἱ τέϑγηχεν. 
ἀποΐβ ἱπο]αϑὶ [1 ἕν τι ἰΐὰ Εα56}. ἀθϑϑῦ τε ἴῃ ΡΙαἴ, ΠΡγῖ8 14 πρότερον] 
ἰϊὰ Ευβοθίαβ: δὲ ἄλλοτε καὶ ΡαΑὶ]., 4086 πἾ81 ΓΘ ΓρΟ]δίογθπι γϑἀο]θρθπΐ, 
π}16πὶ ἄλλοτε βογὶθθγθ - ἴα Γ6]]. ποϑίγὶ5 ἀθοϑῦ [ χαὶ Επβοθίαβ: ἤ Ἰθνὶ 
ηοβίγὶ 10 δὲ ροϑὲ ἄλλοις ΘΧρα] οὐπὶ Β ΡΔ]. Ευ86Ρ. [ΡΙΡῸ πάϑεσι 
οϑὺ ἰῇ Ρᾷ]. παὺυ (αἀἀ, ὄμεϑα 566, τπιδῃ.) ιτ πάσχει» παρέχειν 
Ὁ ΜῈ (φογι. 806. π|.) τὰ 19 ἀλλὰ] ἴῖἴὰ Εα50}. ἅμα ποϑίγὶ || τοῦϑ᾽ 
ἑαυτὸν 8ογίρ5ι:: τοῦϑ᾽ ὃ αὐτὸ Β τοῦτο αὐτὸ τ6]].: ἐχ τοῦ αὐτὸν οοὐά. 
Ευβθ 11, 4υ86 οὁΧ ξαυτοῦ τοῦτ᾽ αὐτὸ ἴοτία5856 ογἴα 5υπηΐ, ἐκ τούτου αὐτοῦ 
γνγιῖ. {μεταβάλλειν Βυ560. 
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19. “Τί οὖν ὄντως ὃν ἐστι; τὸ ἀίδιον καὶ ἀγέννητον 

καὶ ἄφϑαρτον, ᾧὦ χρόνος μεταβολὴν οὐδὲ εἷς ἐπάγει. 
κινητὸν γάρ τι καὶ κινουμένη συμφανταζόμεγον ὕλη καὶ 
δέον ἀεὶ χαὶ μὴ στέγον, ὥσπερ ἀγγεῖον φϑορᾶς καὶ 

δ γενέσεως, ὃ χρόνος" οὗ γε δὴ τὸ μέν “ἔπειτα' καὶ τό 
ἐπρότερον᾽ καὶ τό “ἔσται' λεγόμενον καὶ τό “γέγονεν', 
αὐτόϑεν ἐξομολόγησίς ἐστι τοῦ μὴ ὄντος" τὸ γὰρ ἐν τῷ 
εἶναν μηδέπω γεγονὸς ἢ τὸ πεπαυμένον ἤδη τοῦ εἶναι 
λέγειν ὡς ἔστιν, εὔηϑες καὶ ἄτοπον. ὦ δὲ μάλιστα τὴν Ἐ 

ιογόησιν ἐπερείδοντες τοῦ χρόνου, τό “ἐνέστηχκε᾽ χαὶ τό 
'πάρεστι᾽ καὶ τό “νῦν φϑεγγόμεϑα, τοῦτο αὖ πάλιν ἄγαν 
ἐμφυόμενος ὃ λόγος ἀπόλλυσιν. ἐχϑλίβεταν γὰρ εἰς τὸ 
μέλλον καὶ τὸ παρωχημένον, ὥσπερ ἀχμὴ βουλομένοις 
ἰδεῖν ἐξ ἀνάγκης διιστάμενον. εἰ δὲ ταὐτὰ τῷ μετροῦντι 393 

16 πέπονϑεν ἡ μετρουμένη φύσις, οὐδὲν αὐτῆς μένον οὐδὲ 
ὄν ἐστιν, ἀλλὰ γιγνόμενα πάντα καὶ φϑειρόμενα κατὰ 
τὴν πρὸς τὸν χρόνον συννέμησιν. ὅϑεν οὐδ᾽ ὅσιόν ἐστιν 
οὐδ᾽ ἐπὶ τοῦ ὄντος λέγειν, ὡς ἦν ἢ ἔσταν" ταῦτα γὰρ 
ἐγκλίσεις τινὲς καὶ μεταβάσεις καὶ παραλλάξεις τοῦ μένειν 

20 ἐν τῷ εἶναν μὴ πεφυχότος.; 
20, “.41λλ᾽ ἔστιν ὃ ϑεὸς, “εἶ᾽ χρὴ φάγαι, καὶ ἔστι κατ᾽ 

1 ἀγέννητον Ν1Β Ρα].: ἀγένητον τ6}]]. οἱ Ευβεῦ. 2. οὐδεὶς μετ. 
ἐπάγει οοὐά. ΕΘ} 11 οὐ Ὑμβθοάογοι! (ρ. 101 οι. Οαϊβ[.) 4 στέγον 
Βυδοθίυπ; στερρὸν ᾿ἰθνὶ ποϑίνὶ ὅ οὗ γε δὴ]. ϑογίρίαγα εϑ οοάϊοαπι 
πΟΒΓΓΟΓΌΙΙ ΡΓΑΘΙΘΡ ὈΥ!ΕῚ ομμπίαπι οἱ ἴῃ Εἰα56 811 οοἀά. ὁ ἔρ οχίδξ οὗ ἴῃ 
ΕἸΒΟΡΙ ἃ οὗ δὴ. ΜοΙΐοτοβ νϑῦὸ οοἀά. δ θὶ Βαροηῦ ἐξ οὗ δὴ, 
ποϑίγὶ ἢ ΕἾ ὀξύ γε δὴ. π΄ Υ1 (οὗ γε βορίρϑὶῦ ἱπ γᾶβ. ἰθγῇ. π|.} αοναῖ 
[ογίαβϑϑθ ἐξ οὗ δὴ. Ἴ αὐτόϑεγ»})] αὐτότεν Ν᾽ αὐτὸς (-ὡς ΕἸ ἕν ΠΕ! 
8 μηδέπω) τὸ μ. Ὁ Υ! Βυβοθίαϑ [| τὸ πεπ. ἤδη] ἰϊὰ Β 8 τὸ πότε πεπ. 
Ραᾳ]. πεπ. ἤδη ΓΕ]]. οἵ Εσβορ. ἢ τῷ εἶναι Ὦ τὸ εἶναι ΕἸ νε] Βοὸ νϑὶ 
"Πὰὰ 1] 9 ἐν ὦ δὲ εοἀά. Ευδουϊϊ 10 ἐπερείδοντες) ἰΐὰ Ευβοθίαθ: 
ὑπερείδοντες ΒΝ" ὑπεριδόντες 16}1. 11 ἄγαν (ἅγαν Ὠ) ἀθοδὲ ἱπ Β ΡᾺ]. 
Ευδεῦρ. 12 “ἐμφυόμενος ΒΟΡΙρ51 (οἷ. βυργὰ ρ. 19,11): ἐχδυόμεγος 1ἰθνὶ 
ποϑὲγὶ ἐκλυόμεγος Εν. 18 αὐγὴ Ρτο ἀχμὴ οοὐὰ, ΕαΒΘΡ Ι. βουλομένοις 
ἰϊάθιι: βουλόμενος ποϑίγ! 14 εἰ δὲ ἰἰάθιη: ὁ δὲ ποδί! 1ὅ ἡ μετρουμέγη 
ΕΥβθθιυϑ: ἤ μέτρον μὲν ἡ Ἰῖθγὶ ποβῖρὶ ᾿ οὐδὲ αὐτῆ μ. οὐδὲ ὃν ἔστιν, 
ἀλλὰ γινο » χαὶ φϑειρομένη οοἀά. ΕἼ Β6Ρ 11 || μένον οπι. Ρα]. 10 χατὰ 
τὴν Ὦ Ν! Ευ56}.: κατ' αὐτὴν Τ6]]. 11 συννέμησιν Ευ56Ρ. συνεμίγη ΕΡΡῚ 
ποϑινὶ [[ οὐδὲν τοιοῦτον ργοὸ οὐδ᾽ ὅσιον οοἀά. Εἰ 11 18 οὐδ’ ἐπὶ 
Βογπαγάακίβ: οὐδὲ ΕἾ (ποππθ [) ) οὐδὲν Γ611. ποδίγὶ ἐπὶ Ἐπβθθίυβ ἢ γὰρ 
ἀδοδὲ ἰπ Ὁ Υ]ΕῚ 19 ἐχχλήσεις Ὦν!: ἐχχλίσεις ΡΑ]. ν8 Εὶ [Τὶ τινὲς  ν}Ε 
Εσβθρ. τινές εἶσι γ6}}. 21 εἶ Ραϊχίρ: εἰ Ευδποθὶαβ οἵ Ουὐγι]]ὺβ (ΜΊΡπΘ 
ΠΧΧΥῚ, 908). ἀθοϑὺ ἴπ ποϑίγὶβ 



(.1 141) 
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οὐδένα χρόνον ἀλλὰ κατὰ τὸν αἰῶνα τὸν ἀκίνητον καὶ 

ἄχρονον χαὶ ἀνέγχλιτον χαὶ οὗ πρότερον οὐδέν ἐστιν οὐδ᾽ 
ὕστερον οὐδὲ μέλλον οὐδὲ παρωχημένον οὐδὲ πρεσβύτερον 
οὐδὲ νεώτερον" ἀλλ᾽ εἷς ὧν ἑνὶ τῷ νῦν τὸ ἀεὶ πεπλήρωκε, 
χαὶ μόνον ἐστὶ τὸ κατὰ τοῦτον ὄντως ὄν, οὗ γεγονὸς οὐδ᾽ 
ἐσόμενον οὐδ᾽ ἀρξάμενον οὐδὲ παυσόμενον. οὕτως οὖν 
αὐτὸν δεῖ σεβομένους ἀσπάζεσϑαι καὶ ὑ προσεϑίζειν ὑ "εἴ", ἢ 

καὶ νὴ Δία, ὡς ἔνιον τῶν παλαιῶν, ᾿εἶ ἕν᾽. οὐ γὰρ πολλὰ 
τὸ ϑεῖόν ἐστιν, ὡς ἡμῶν ἕκαστος ἐκ μυρίων διαφορῶν ἐν 
πάϑεσι γενομένων, ἄϑροισμα παντοδαπὸν καὶ πανηγύυρι- 

χῶς μεμιγμένον" ἀλλ᾽ ἕν εἶναν δεῖ τὸ ὄν, ὥσπερ ὃν τὸ 
ἕν.. ἡ δ᾽ ἑτερότης, διαφορᾷ τοῦ ὄντος, εἷς γένεσιν 

ἐξίσταται τοῦ μὴ ὄντος. ὅϑεν εὖ χαὶ τὸ πρῶτον ἔχεν τῷ 
ϑεῷ τῶν ὀνομάτων καὶ τὸ δεύτερον χαὶ τρίτον. ᾿Ἵπόλλων 
μὲν γὰρ οἷον ἀρνούμενος τὰ πολλὰ καὶ τὸ πλῆϑος ἄπο- 
φάσχων ἐστίν, Ἰήιος δὲ ὡς εἷς καὶ μόνος" Φοῖβον δὲ 
δήπου τὸ καϑαρὸν καὶ ἁγνὸν οἵ παλαιοὶ πᾶν ὠνόμαζον, 
ὡς ἔτι Θεσσαλοὶ τοὺς ἱερέας ἐν ταῖς ἀποφράσιν ἡμέραις 

αὐτοὺς ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἔξω διατρίβοντας, οἶμαι, "φοιβονο- 
μεῖσϑαι᾽ λέγουσι. τὸ δὲ ἕν εἰλικρινὲς καὶ καϑαρόν" ἑτέρου 
γὰρ μίξεν πρὸς ἕτερον ὃ μιασμός, ὡς που καὶ Ὅμηρος 

ἐλέφαντα τινὰ φοινισσόμενον βαφῆ μιαίνεσϑαν φησί" 

καὶ τὰ μιγνύμενα τῶν χρωμάτων οἵ βαφεῖς ᾿φϑείρεσϑαι' 
καί ᾿φϑοράν᾽ τὴν μῖξιν ὀνομάζουσιν. οὐκοῦν ἕν τε εἶναι 
καὶ ἄκρατον ἀεὶ τῷ ἀφϑάρτῳ καὶ καϑαρῷ προσήκει. 

1 ἀλλὰ --- --- --- ἀνέγκλιτον οι. ΕἸ 2 ἀνέγχλητον 1 Ῥεῖ, ἀνέ- 
χλητον Ὦ 38. οὐδὲ μέλλον ---πρεςβύτερον Ευδεοθίαβ, ΟΥΓΙ]]ὰ5. ἴπ ποϑὲγὶβ 
ἀεβυπὲ 4 οὐδὲ νεώτερον οπι. Ρα]. [| τὸ νῦν ὮΝ] ὅ χατὰ τοῦτο Β Υϑ χατὰ 
τοῦ ΕἸ χατ᾽ αὐτὸ οοἀά. Ευπεθ 1! δχοθρίο ἱ (νη. 841) 4αϊ χατ’ αὐτὸν [|| 
οὐ γεγ. οπι. ΕἾ [Π γέγονεν ὮΝ: 0 παυσάμενον Ὦ 3 ΕἸ Ρεὲ, [| οὖν Ἐυπεθῖαβ: 
ἴῃ ποβέγὶ5 ἀθοδξῖ 7 αὐτὸν ὑπ5 Εὶ αὐτὸ Γ6}]. εἴ Εὐβεοθίαβ ᾿ προσεϑέζειν] οον- 
γαρίαμ. προῦ.... ζεῖν Βα]. ὁπι. Οὐ γῚ]]ὰ5. Εὐβ6 1} προσαγορεύειν νἱά δῖαν 
6556 ἰηξογρΡοϊαπηθπίαμι. [,αἴοῖ Θχαφαυϊβι τας φαϊ (προσορϑιαζειν Ὁ) ἢ “εἶ᾽, ἢ] 
[τὰ Ραϊχὶς: εἰ ΟΥΡ]ὺ5 ἢ νυΐϊρο 8. νὴ οτι. Ω ἉἍ Β Ρα]. ΕἸ [ εἶεν νὶ ἢ ἕν 
ὉΒ΄ 10 γενομένων Ὁ Υ Β ΡΔ]. γινομένων γ6}}. οἱ Ἐπβοβίαβ᾽ [ πανη- 
γυριχὸς μεμιγμένος ὈΨΤΕῚ -χον -μέγνον οοἀά. Ευβεθῖ 11 εἶναι οπι. 

αἰ. 1 δεῖ τὸ ἕν ὥσπερ ὄν το ἕν ΨΥ", 6 φαΐθυβ ὥσπερ --- ἕν οπι. Ὁ 
12 διαφορᾷ Υ' διαφορὰ τε]]. [| εἰς τὴν γεν. Ῥα]. 14 χαὶ τρίτον] ἰἴϊὰα Ὁ Υ" 
καὶ τὸ τρ. γ611. 1086 ᾽7ήος Χυ]αᾶπάδγρ: ἔητος Πἰργὶ [ Φοῖβος Ὁ ΥἹ Ε 
22 τεγὰ] τινὶ 60η)]. ΒοΕΓπαΡ Δ Κῖ8 25 ἕν τὸ ὑγὸ ἕν τὲ Β 

σι 

ϑ 2ὅ 
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21. “Τοὺς δ᾽ ᾿Απόλλωνα καὶ ἥλιον ἡγουμένους τὸν αὖ- Ἢ 

τὸν ἀσπάζεσϑαν μὲν ἄξιόν ἐστι καὶ φιλεῖν ἅτε, δι᾽ εὐφυΐαν 
ὃ μάλιστα τιμῶσιν ὧν ἴσασι καὶ ποϑοῦσιν εἰς τοῦτο 
τιϑέντας τοῦ ϑεοῦ τὴν ἐπίνοιαν. ὡς δὲ νῦν ἐν τῷ καλ- 

δλίστῳ τῶν ἐνυπνίων τὸν ϑεὸν ὀνειροπολοῦντας ἐγείρωμεν 
καὶ παρακαλῶμεν ἀνωτέρω προάγειν καὶ ϑεᾶσϑαν τὸ 
ὕπαρ αὐτοῦ καὶ τὴν οὐσίαν' τιμᾶν δὲ καὶ τὴν εἰκόνα 
τήνδε καὶ σέβεσϑαν τὸ περιαυγὲς χαὶ γόνιμον, ὡς 
ἀνυστόν ἐστιν αἰσϑητῷ νοητοῦ χαὶ φερομένῳ μένοντος 

το ἐμφάσεις τινὰς καὶ εἴδωλα διαλάμπουσαν ἁμωσγέπως τῆς 

περὶ ἐκεῖνον εὐμενείας καὶ μαχαριότητος. ἐχτάσεις δ᾽ 
αὐτοῦ καὶ μεταβολὰς (εὶς) πῦρ, ἀφιέντος ἑαυτὸν ἄνα- Ε 
σπῶσιν ὡς λέγουσιν, αὖϑίς τε καταϑλίβοντος ἐνταῦϑα 

καὶ κατατείνοντος εἷς γῆν καὶ ϑάλασσαν καὶ ἀνέμους καὶ 

ιό ζῷα, καὶ τὰ δεινὰ παϑήματα καὶ ζῴων καὶ φυτῶν, οὐδ᾽ 
ἀχούειν ὅσιον" ἢ τοῦ ποιητιχοῦ παιδὸς ἔσται φαυλότερος, 
ἣν ἐχεῖνος ἔν τινν ψαμάϑῳ συντιυϑεμένῃ καὶ διαχεομένῃ 
πάλιν ὕφ᾽ αὑτοῦ παίζεν παιδιάν, ταύτῃ περὶ τὰ ὅλα (στ 862) 
χρώμεγος ἀεί, χαὶ τὸν κόσμον οὐκ ὄντα πλάττων εἶτ᾽ 

20 ἀπολλύων γενόμενον. τοὐναντίον γὰρ ὅσον ἁμωσγέπως 

ἐγγέγονε τῷ κόσμῳ, τούτου συνδεῖ τὴν οὐσίαν καὶ κρατεῖ 
τῆς περὶ τὸ σωματιχὸν ἀσϑεγείας ἐπὶ φϑορὰν φερομένης. 
καί μον δοχεῖ μάλιστα πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ἀντιταττό- Ἐ' 
μενον τὸ ῥῆμα καὶ μαρτυρόμενον ᾿εἶ᾽ φάναν πρὸς τὸν 

2 ἅτε 5ονῖρβὶ: τὸ Ὦ ΕἼ (ϑεϊδιηπ Ὑ1}): ἀθθβϑῦ ἴῃ γ}]]. ἢ εὐφημίαν Ὠ 
8 ὅν ἔσ. ὮΝ: ὅ ὀγειροπολοῦντες Ἰἴθνῖ: οονν. ΝΥ γιῦ. 6 προσάγειν ΒΒ 
(προάγ. ἴῃ "πὰ ΓῈ.} ΑΕ Καὶ. Ροῖ. ᾿ ϑεᾶσϑαι) ἰϊὰ Β Βα]. Ν5Α Ροῖ. ϑεάσασ- 
ϑαι τΕ]]. Ἷ ὕπαρ, νυ γίς, : ὑπὲρ ἰργὶ ἢ} αὐτοῦ) ἴτὰ ΕἸ αὑτοῦ Ὦν!: 
αὐτοὺς ΒΥ5Ε5 αὑτοὺς τΕ]]. 8 τὸ περιαυγὲς καὶ βογίρβὶ: τὸ περὶ 
αὐτὴν καί ὮΝ" ΕἸ; ἀθθβὲ χαὶ ἴῃ γ6]]., Ργὸ τὸ περὲ Βαρεῦ περὶ Ναϊ. πῶς Ε' [} 
ὡς ἀνυπόστατόν στιν αἶσϑ. Ὁ Ν᾽ ΕἸ οὖσαν ([4..) αἶἰσϑ. ΕΒ 9. φαιγο- 
μένῳ ἢ 11 ἐχτάσεις] ἴΐὰ Ὁ ν] (οουβνιπαπῦ 5644. ἀγασπῶσιν---κατατεί- 
ψογτος) ἐχστάσεις ΕΒ ΡὰᾺ]. ν ἐνστάσεις Α Εὶ γαῖ. Ροῖ. 12 εἰς ααά. Επ- 
ΡΘρὰ8 18 ἀφιέντος ἑαυτὸν ἀνασπῶσιν (ἅμα σπ. Ἰἰδνῖ; ὁονΡ, Μ621 180) 
ὡς λεγουσι».} ΝῚ [ογίδ 8859 ἀαϊαπάυπι. ἄνασπ. εϑὶ ραγιοϊρίαπι. Μ4]1πὶ 
ἴδιηθη ἃς λέγουσιν, ἀφ. ἑαυτὸν ἀνασπ. 14 καὶ χατατ.] καί δἀά. Ἀοῖβκθ Ι! 
εἷς γὴν Εὶ μϑομῖοαβ εἰσὶ οοἰθρὶ οἴθπθ8 17 συγντεϑειμένῃ ῬΑ]. 18 ὑφ᾽ 
ἑαυτοῦ ΒΑ Ροῖ. ὑπ᾽ αὐτοῦ ῬᾺΔ]. ΕἸ γ8. γαῖ, 21 τούτου 5ογὶρ5ϊ. 8] Βο6 
γε] τούτῳ ἔαθναϊ ἴῃ Υ υδὶ ἴθνῖ, πὶ. τοῦτο, δοοθπῖο δδάϊϊο ο ἷπ Γδ8. 
Βορίρίο. τοῦτο γ6}]]. 24 μαρτυρουμένον Ὦ Υ1 Εὶ [ἰ εἰ ἢ Ν1}Β || φᾶναι 
ΒΥΘΕΑ ΚΕ Μαϊ. Ροί. 



94 ΕΚ Ρ. 393 

ϑεόν, ὡς οὐδέποτε γινομένης περὶ αὐτὸν ἐκστάσεως καὶ 

894 μεταβολῆς, ἀλλ ἑτέρῳ τινὶ ϑεῷ, μᾶλλον δὲ δαίμονι 

τεταγμένω περὶ τὴν ἐν φϑορᾷ καὶ γενέσεν φύσιν, τοῦτο 
ποιεῖν χαὶ πάσχειν προσῆχκον' ὡς δῆλον ἐστιν ἀπὸ τῶν 

ὀνομάτων εὐθὺς οἷον ἐναντίων ὄντων καὶ ἀντιφώνων. 5 
λέγεται γὰρ ὃ μὲν ᾿Ἵπόλλων ὁ δὲ Πλούτων, καὶ ὁ μὲν 

“ἥλιος ὃ δὲ ᾿Διδωνεύς, καὶ ὁ μὲν Φοῖβος ὁ δὲ Σκχότιος" 
καὶ παρ᾽ ᾧ μὲν αἵ Μοῦσαν καὶ ἡ Μνημοσύνη, παρ᾽ ᾧ 
δὲ ἡ 4ήϑη καὶ ἡ Σιωπή" καὶ ὃ μὲν Θεώριος καὶ 
Φαναῖος, ὃ δέ (τ. «ἃ. 92 Βορ) το 

«“Νυχτὸς ἀϊδνᾶς ἀεργηλοῖό ϑ᾽ Ὕπνου κοίραγος"" 
χαὶ ὃ μέν (μοι. 1 168) 

βροτοῖσι ϑεῶν ἔχϑιστος ἁπάντων; 
πρὸς ὃν δὲ Πίνδαρος εἴρηκεν οὐκ ἀηδῶς (τ. τ19 Β.) 

Β ιχατεχρίϑη δὲ ϑνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν. ΕΡ 
εἰχότως οὖν ὁ Εὐριπίδης εἶπε (Θαρρὶ. 916) 

"λοιβαὶ νεχύων φϑιμένων, 
ἀοιδαί ϑ᾽ ἃς χρυσοκόμας 
᾿“πόλλων οὐκ ἐνδέχεταν"" 

καὶ πρότερος ἔτι τούτου ὃ Στησίχορος, (Ρτ. δ0 Β.) 20 

'μάλα του μάλιστα 
παιγμοσύνας τε φιλεῖ μολπᾶς τ᾽ ᾿Απόλλων, 
κάδεα δὲ στοναχάς τ᾽ ᾿Δίδας ἔλαχε. 5 

Σοφοκλῆς δὲ καὶ τῶν ὀργάνων ἑκατέρῳ προσνέμων ἑχά- 
τερον δῆλός ἐστι διὰ τούτων, (δτ. τθ6 Β) 26 

οὐ νάβλα κωκυτοῖσιν οὐ λύρα φίλα. 

1 γινομένης Υ3 ΡαᾺ]. γεν. τ6}]. [ αὐτὸν]. ϑρίγ᾽ἴαπι πυΐανὶξ ὃν ἴῃ ΓΔ8. 
80. γ8 αὐτὸ ἢ αὐτῶ ΕἾ ϑὲν γέν. χαὶ φϑ. Ε ᾿] φύσει ὮΨ!: ΕἸ 4 προσ- 
ἧκεν 1ἰθγῖ: σοΡΡ. Βθῖβκθ ὅ εὐϑὺς οτι. ΡΔ]. 11 ἀϊδνᾶς ἀεργ. 8 
ἴϊα οχίαπί ρ. 1180 Α ἀπάδ Ηἷο Γϑροϑβυΐξ πϑϑοῖο ααυΐβ: ἄεργ. τὲ ΠΡΡῚ οἴηπθ5: 
ΡΡῸ ἀϊδνᾶς Βαθεῖ ἀϊδοιὰς Ὁ ἀϊδοίας ΕἸ Α γαΐ. Ρεΐ. αἰδοίας Νν! ΕΞ αἰδείας Ἐ 
αἰδοίης Β Ρα]. (εδὸ ἴῃ γ45.) ὃ 18 βροτοῖσι ϑεῶν) βροτοῖσιν ἐὼν ὮΝ Βα]. ΕἸ 
ἔχϑιστος οτι. ΕἾ 1 δὲ ϑνατοῖς ἀγανώτατος Νὴ γιϊ. ἐχ ρ.[418 Ὁ δὲ ονατοῖς 
ἀγονωτατος Ν᾽ (ποπηθ ἢ) δέον αυτ.. ς ἀγον. ῬΑ]. δέον ἀυτοῖς ἀγανώ- 
τατος ΒΕ Ναῖ. δέον αὐτοῖς ἀγον. 8 οἵ γ6]]. [ ἔμμον ὮΝ: 17 λοιβαὶ 
νεκύων φϑ. ἀδδυηΐ ἴπ οοὐά. Εὐυγὶριἀϊ8 18 ἀοιδὲ ἢ ἀοιδοὶ Ν2 (ἱ ἴῃ Γα5.) 
Ι! ϑ᾽ ἃς ΜαγκΙαπά: ἃς ὁ οοἀά. ποβίγὶ τὰς οοἀά, Εαγὶρ 18 20 ὁ οηι. Βα]. 
22 τ᾽ 4π---τ' 44δ.] ἘΠΔΙ  ἀπὰ5 Ρ4].ῦ2 26 οὐ νάβλα] ἰἴΐα Βραποκ: οὖν ἄβλα 
(519) νϑοὐ ναῦλα Βαϊ. ΕΑ Ε γαϊ, Ροῖ. ἐν αὐλᾷ Ὦ Ὑ1ῈΕῚ Β || χοτοῖσιν ΕἸ 
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Ῥ. 394 ΑΡΓΠῸ ΠΕΙΡΗΟΒ οὔ 

χαὶ γὰρ ὃ αὐλὸς ὀψὲ καὶ πρώην ἐτόλμησε “φωνήν “ἐφ᾽ 
ἱμερτοῖσιν ἀφιέναι" τὸν δὲ πρῶτον χρόνον εἵλκετο πρὸς 
τὰ πένϑη, καὶ τὴν περὶ ταῦτα ὑπουργίαν οὐ μάλα ἔντιμον 
οὐδὲ φαιδρὰν εἶχεν, εἶτ᾽ ἐμίχϑη πάντα πᾶσι. μάλιστα 
δὲ τὰ ϑεῖα πρὸς τὰ δαιμόνια συγχέοντες εἰς ταραχὴν 
αὑτοὺς χατέστησαν. ἀλλά γε τῷ Ε τό ᾿'γνῶϑι σαυτόν'᾽ 

ἔοιχέ πως ἀντικεῖσθαι καὶ τρόπον τινὰ πάλιν συνάδειν" 
τὸ μὲν γὰρ ἐχπλήξει καὶ σεβασμῷ πρὸς τὸν ϑεὸν ὡς ὄντα 
διὰ παντὸς ἀναπεφώνηται, τὸ δ᾽ ὑπόμνησίς ἐστι τῷ 
ϑνητῷ τῆς περὶ αὐτὸν φύσεως καὶ ἀσϑενείας. 

1 αὐλὸς 50105 Ρεῖ.: αὐτὸς το}]. Π ὀψέ ποτὲ καὶ Ρα]. [[ φωνὴν 
οἴη, Β | ἐφ᾽ ἱμερτοῖσεν) ἰἴὰ ποϑοῖο 4υΐβ (ϑίθρμαπαβ ) ἐφυνερ“ίσεν (-σὴν 
ΡᾺ].} ἰθυὶ ὀχοθρίο Ε αδὶ ε βεφαθιίθ ἰδθαθἃὰ 12 εἵλχετο ὮΝ Β Ροῖ. 
εἵλχε Β εἶλχε τ}. ὃ ὑπουργίαν Ἀεῖΐδκε (λειτουργίαν δοπ). ἰάθη εἴ 
Επαρον 5): αὐτουργίαν Ἰἰθνὶ 4 ἐμίχϑησαν Βαϊ. ἢ πάντα πᾶσι ἔπ- 
ΡοΡία5: παντάπασι |ἰδτὶ ὃ συγχέαντες  Ρᾶ]. 0 αὑτοὺς Βογμδγάδκίδβ: 
αὐτούς Ιἰθτὶ [[ ἔστησαν Εὶ Ε Ναῖ. ᾿ σαυτόν Β ΡαΙ. σεαυτὸν τ6}}. 10 αὐτὸν 
Ὦ οἷ, υἱ νἱάοῖαν, Υ1, αὐτὸ τΕ]]. 



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΧΡᾺΝ ΕΜ ΕΤΡΑ ΝΥ͂Ν 

ΤῊΝ ΠΥ͂ΘΙΑΝ, 

1. ΒΑΟΛΟΚΛΗΟ, Ἑσπέραν ἐποιήσατε βαϑεῖαν, ὦ 
Ε Φιλῖνε, διὰ τῶν ἀναϑημάτων παραπέμποντες τὸν ξένον" 

ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς ἀναμένων ἀπηγόρευσα. 
ΦΙΛΙΝΟΟ, δραδέως γὰρ ὡδεύομεν, ὦ Βασιλόχλεις, 

σπείροντες λόγους καὶ ϑερίζοντες εὐδϑὺς μετὰ μάχης ὑπού- 

λους καὶ πολεμικούς, ὥσπερ οἵ Σπαρτοί, βλαστάγοντας 
ἡμῖν καὶ ὑποφυομένους κατὰ τὴν ὅδόν. 

ΒΑΘ Ἕτερον οὖν τινα δεήσεν παρακαλεῖν τῶν παρα- 
γεγονότων, ἢ σὺ βούλει χαριζόμενος ἡμῖν διελϑεῖν, τίνες 

ἦσαν οἵ λόγον καὶ τίνες οἵ λέγοντες; 

ΦΙΛ. Ἐμόν, ὡς ἔοικεν, ὦ Βασιλοόχλεις, τὸ ἔργον. 

τῶν γὰρ ἄλλων οὐδενὶ ῥᾳδίως ἂν ἐντύχοις κατὰ πολιν" 
τοὺς γὰρ πλείστους ἑώρων αὖϑις εἰς τὸ Κωρύχιον τῷ 

ξένῳ καὶ τὴν “υχώρειαν συναναβαίγνοντας. 
ΒΑΟ Ἦ φιλοϑεάμων τις ἡμῖν καὶ περιττῶς φιλή- 

χοῦς ἔστιν ὁ ξένος. 

ΦΙΛ. Φιλόλογός γε καὶ φιλομαϑής ἐστι μᾶλλον. οὐ 
μὴν ταῦτα μάλιστα ϑαυμάζειν ἄξιον, ἀλλὰ πραδστῆς τὲ 

ΡΕΒΒΟΝΑΕ ΠΙΑΠΟΘΙ 

ΡΓπηᾶθ --- ΒΑΟΙΛΟΚΛΗΟΘ, ΦΙΛΙ͂ΝΟΟ: βεουπάδε ---  ΦΙΛΙΝΟΟ, 

ΔΙΟΌΓΟΝΙΑΝΟΟ, ΘΘΩΝ, ΟΘΡΆΑΠΙΩΝ, ΒΟΗΘΟῈ 

1 [Ια τἰῖα]ο νῦν ἔμμετρα οαἴα]οραβ ᾿μαιρνίδα 8. ΒΑ(ΙΖΟΚ. ΗΟ 
Νοιηῖπᾶ ΡΘΓΒΟΠΑΓΌΙ ἰπ 118 ἀθϑαπὶ 10 δεήσει, τιγὰ Β 11 διελϑεῖν 
[ιδοπΐουβ: ὁδιεελεῖν πρὶ 10 “Τυχώρειαν (“Ζυχώριαν Δ ]60}.} βογιρϑὶ: 
«Τυχουρίαν 17 φιλήχοός Μο2.: φιλικός, 18 φιλόλογός γε ΝΥ͂γτι. : φι- 
λόλογος δὲ 
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πολλὴν χάριν ἔχουσα, καὶ τὸ μάχιμον καὶ διαπορητικὸν 
ὑπὸ συνέσεως οὔτε δύσκολον οὔτε ἀντίτυπον πρὸς τὰς 

ἀποκρίσεις" ὥστε καὶ βραχὺ συγγενόμενον εὐϑὺς εἰπεῖν 
ἱτέχος ἀγαϑοῦ πατρός. οἶσϑα γὰρ “΄ογενιανὸν ἀνδρῶν 

5 ἄριστον. 
ΒΑΘ αὐτὸς μὲν οὐχ εἶδον, ὦ Φιλῖνε, πολλοῖς δὲ 

ἐντετύχηχα καὶ τὸν λόγον καὶ τὸ ἦϑος τοῦ ἀνδρὸς ἰσχυ- 
ρῶς ἀποδεχομένοις, ὅμοια δὲ τούτοις ἕτερα περὶ τοῦ 
νεανίσχου λέγουσιν. ἁλλὰ τίνα, ὦ ἐταῖρε, ἀρχὴν ἔσχον οἵ 

1ὸ λόγον καὶ πρόφασιν; 
2. ΦΙΛ. Ἐπέραινον οἵ περιηγηταὶ τὰ συντεταγμένα, 

μηδὲν ἡμῶν φροντίσαντες δεηϑέντων ἐπιτεμεῖν τὰς ῥήσεις 
χαὶ τὰ πολλὰ τῶν ἐπιγραμμάτων. τὸν δὲ ΞΕΝΟΝ 
μὲν ἰδέα καὶ τὸ τεχνιχὸν τῶν ἀνδριάντων μετρίως προσ- 

1ὸ ἤγετο, πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ὡς ἔοικε ϑεατὴν γεγενη- 

μένον" ἐθαύμαζε δὲ τοῦ χαλχοῦ τὸ ἀνθηρὸν ὡς οὐ πίνῳ 
προσεοιχὸς ουδὲ ἰῷ, βαφῇ δὲ χυάγου στίλβοντος, ὥστε 
καὶ παῖξαί τι πρὸς τοὺς ναυάρχους (ἀπ᾽ ἐκείνων γὰρ 

ἤρχταν τῆς ϑέας) οἷον ἀτεχνῶς ϑαλαττίους τῇ χρόᾳ καὶ 

20 βυϑίους ἑστῶτας. “ἄρα οὖν᾽ ἔφη “κρᾶσίς τις ἦν καὶ φάρ- 

μαξις τῶν πάλαν τεχνιτῶν περὶ τὸν χαλχόν, ὥσπερ ἡ 
λεγομένη τῶν ξιφῶν στόμωσις ἧς ἐκλιτπτούσης ἐκεχειρίαν 
ἔσχεν ἔργων πολεμιχῶν ὃ χαλχός;" τὸν μὲν γὰρ Κορίνϑιον 

οὐ τέχνῃ (φασιν) ἀλλὰ συντυχίᾳ τῆς χρόας λαβεῖν τὸ κάλλος, 
25 ἐσπιγειμαμένου πυρὸς οἰχίαν ἔχουσάν τι χρυσοῦ καὶ ἀργύ- 

ρου. πλεῖστον δὲ χαλκὸν ἀποκείμενον. ὧν συγχυϑέντων 
καὶ συνταχέντων, ὄνομα τὸν χαλχὸν τῷ μείζονι τὸ πλῆϑος 

4 τέχος ἀγαϑοῦ)]. Ἑογυπιὶ Ἰοοο Ἰδουπᾶ 9 {π|. ἴδ Εὶ 8 ἀπο- 
δ τορένοις ὈάΡρποι: ἀποδεχομένους θυ ὠ ἐταῖρ᾽, ἀρχὴν 

ἡ γἰζθηθᾶοι (ἰὴ μοχίοο 8. ν. ἑταῖρος). τίνα ἑτέραν ἀρχὴν ἰδεῖ: τένα 
γὰρ ὦ τᾶν ἀρχὴν οοπ]θοὶδ ἤθῖϑκο 10 ἐθαύμαζεν Βα511.: ἐϑαύμαζον 
11 ἴῳ --- χυανοῦ ἰῦγΡῖ: σοΡΡ, Βορπαράακὶβ οἵ δίεριπδῃ [1Ἃ8 παῖξαί τι 
Ὀόμπον (ϑαϊ, οὐἶξ. ΡΙλσθη 1874): πέμψαι τε Πθνῖ }} γναυάρχους Αμιγοῦ: 
γεάρχους 22 ἐχλιπούσης ΑὈΓΟΒΟΒ: ἐχλειπούσης 28 τὸν Βα51]. (9): 
τὸ ᾿ἰῦτῦὶ 24 φασιν Βρρ]θνὶ (ροϑὲ λαβεῖν 5000}. Βονρπδρἀα Κὶ8) 217 τὸν 
χαλχὸν --- παρασχεῖν) ἴἴὰ ϑογίρβὶ: τοῦ χαλχοῦ -- παρέσχεν Ἰϑρῖ. 
Οδϑὔθγαμι μΒᾶθο ἴογῖθ [[ἃ γϑάϊπίοβναπάᾶ οιὰπΐ αὐ ἴῃ μη 1110 560 ὰ 5 τὸ μὲν 
γὰρ (τὸν) Κορίνϑιον οὐ τέχνῃ ἀλλὰ συντυχίᾳ, ἕπ ἢπο ροξὶ παρασχεῖν 
ἰπϑουρὰβ ἄτοπον υϑὶ 5311}, 

9 
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παρασχεῖν. ὁ δὲ ΘΕῺΝ ὑπολαβών “ἄλλον᾽ ἔφη “λόγον 
ἡμεῖς ἀχηχόαμεν πανουργέστερον" ὡς ἀνὴρ ἐν Κορίνϑῳ 
χαλχοτύπος, ἐπιτυχὼν ϑήχη χρυσίον ἐχούση πολὺ καὶ 

δεδοιχὼς φανερὸς γενέσϑαι, κατὰ μιχρὸν ἀποκόπτων καὶ 

ὑπομιγνὺς ἀτρέμα τῷ χαλκῶ, ϑαυμαστὴν λαμβάνοντι 
χρᾶσιν, ἐπίπρασκε πολλοῦ διὰ τὴν χρόαν καὶ τὸ κάλλος 
ἀγαπώμενον. ἀλλὰ καὶ ταῦτα κἀκεῖνα μῦϑός ἐστιν" ἦν 
δέ τις ὡς ἔοικε μῖξις καὶ ἄρτυσις, ὡς που χαὶ νῦν ἄνα- 

χεραννύντες ἀργύρῳ χρυσὸν ἰδίαν τινὰ καὶ περιττὴν ἐμοὶ 
δὲ φαινομένην νοσώδη χλωρότητα καὶ φϑορὰν ἀκαλλῆ 
παρέχουσι." 

ὁ, “Τίνα οὖν αἰτίαν᾽ ἔφη ὁ ΔΙΌΓΕΝΤΙΑΝΟΣ “οἴει τῆς 
ἐνγταῦϑα τοῦ χαλκοῦ χρόας γεγονέναι; καὶ ὁ ΘΕΩΝ “ὅταν᾽ 

ἔφη 'τῶν πρώτων χαὶ φυσιχωτάτων καὶ ἐσομένων καὶ 
ὄντων, πυρὸς καὶ γῆς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος, μηδὲν ἄλλο 
τῷ χαλχῷ πλησιάζη μηδὲ ὁμιλῆ πλὴν μόνος ὃ ἀήρ, δῆλός 
ἐστιν ὑπὸ τούτου πεπονθὼς χαὶ διὰ τοῦτον ἐσχηκὼς ἣν 
ἔχει διαφορὰν ἀεὶ συνόντα καὶ προσχείμενον᾽" ἢ 

'τουτὶ μέν ζἤδειν᾽ φήσεις) 'πρὶν Θέογνιν γεγονέναι᾽ 

χατὰ τὸν κωμιχόν, ἣν δὲ ἔχων φύσιν ὁ ἀὴρ ἦ τε χρώμε- 
γος δυνάμεν κατὰ τὰς ἐπιψαύσεις ἐπικέχρωχε τὸν χαλχὸν 

ἐπιϑυμεῖς μαϑεῖν ;᾿ φήσαντος δὲ τοῦ Ζιογενιανοῦ,- "καὶ 
γὰρ ἐγώ᾽ εἶπεν “ὦ παῖ" ζητῶμεν οὖν κοινῇ, καὶ πρότερον, 

εἰ βούλει, δι᾽ ἣν αἰτίαν μάλιστα τῶν ὑγρῶν ἀναπίμπλησιν 
ἰοῦ τοὔλαιον᾽ οὐ γὰρ αὖτό γε δήπου τῷ χαλκῷ προστρί- 
βεται. τὸν ἰόν, ἅτε δὴ καϑαρὸν αὐτῷ καὶ ἀμίαντον πλη- 
σιάζον. “οὐδαμῶς εἶπεν ὁ ΝΒΑΝΙΑΣ, «ἄλλο δ᾽ αὐτῷ μοι 
δοκεῖ τούτου τὸ αἴτιον ὑπάρχειν. λεπτῷ γὰρ ὄντι καὶ 
χαϑαρῷ καὶ διαυγεῖ προσπίπτων ὁ ἰὸς ἐκφανέστατός 
ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὑγροῖς ἀφανίζεται. καὶ ὁ ΘΕὩΩΝ 

“-΄“-““«“παλλλασα ..“.“.“λλάέἌἔὌἌἜΨἝσΨἔἐὍοσκσ λ ’οο͵͵͵͵͵ ΜΉΚΕΙ, 

18 χρόας Ὀῦθπεοῦ: χροιᾶς 15 μηδὲν Βά45.: χαὶ μηδὲν 19 τουτὶ 
Ρ. 111 ε: τοῦτο ᾿ ἤδειν φήσεις (που ἤδεις οὑπὶ Ταγυ. Υα]ς.) βαρρίονὶ 
(ἤδειν ρΡ. 111 6) Ῥγορίθν. τπδρῃἰταάίπθι ᾿ἰδοιιπὰθ 4υᾶπι παροὶ ΒΕ 18 Ππ|., 
ΒΊ10 28 τῷ χ. [μϑοπΐουβ: τὸ χ. [ προστρίβεται, βογῖρ5ὶ: προστρίβεσϑαι 
206 πλησιάζον Ἀεἶβκο (αἴφαθ ἰΐὰ ΑἸηγοῦ): πλησιάζοντα ᾿ἰθτὶ 28 τούτου 
Ταγη. Να]ο.: τοῦτο 
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εὖγε εἶπεν ᾿ὦ παῖ, καὶ {φυσικῶς σκόπει δὲ εἰ βούλει 
καὶ τὴν ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους αἰτίαν λεγομένην. “ἀλλὰ βού- 
λομαι᾿ εἶπε. “φησὶ τοίνυν τῶν μὲν ἄλλων ὑγρῶν ἐπιόντα 
διέχειν ἀδήλως καὶ διασπείρεσϑαν τὸν ἰόν, ἀνωμάλων 
{τῶν πόρων» καὶ μανῶν ὄντων" τοῦ δὲ ἐλαίου τῇ πυ- 
χνότητι στέγεσϑαν καὶ διαμένειν ἀϑροιζόμενον. ἂν 
οὖν χαὶ αὐτοί τι τοιοῦτον ὑποϑέσϑαν δυνηϑῶμεν, οὐ 
παντάπασιν ἀπορήσομεν ἐπωδῆς καὶ παραμυϑίας πρὸς 
τὴν ἀπορίαν." 

4. Ὡς οὖν ἐχελεύομεν καὶ συνεχωροῦμεν, ἔφη τὸν 

ἀέρα τὸν ἐν “Ιελφοῖς, πυκνὸν ὄντα καὶ συνεχῆ καὶ τόνον 

ἔχοντα διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἀνάκλασιν καὶ ἀντέρεισιν, 
ἔτι χαὶ λεπτὸν εἶναι καὶ δηχτικόν, ὡς που μαρτυρεῖ χαὶ 
τὰ περὶ τὰς πέψεις τῆς τροφῆς. ἐνδυόμενον οὖν ὑπὸ 
λεπτότητος καί τέμνοντα τὸν χαλκὸν ἀναχαράσσειν πολὺν 
ἰὸν ἐξ αὐτοῦ καὶ γεώδη, στέγειν δὲ τοῦτον αὖ πάλιν καὶ 

πιέζειν, τῆς πυκότητος {διάχυσιν μὴ διδούσης, τὸ δ᾽ 
ἐφιστάμενον αὐτοῦ διὰ πλῆϑος ἐξανϑεῖν καὶ λαμβάνειν 
αὐγὴν καὶ γάνωμα περὶ τὴν ἐπιφάνειαν. ἀποδεξαμένων 
δὲ ἡμῶν, ὁ ΞΕΝΟΣ ἔφη τὴν ἑτέραν ἀρκεῖν ὑπόϑεσιν πρὸς 
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τὸν λόγον. “ἡ γὰρ λεπτότης᾽ ἔφη “δόξειν μὲν ὑπεναντιοῦσ- Β 
ϑαι καὶ πρὸς τὴν λεγομένην πυχνότητα τοῦ ἀέρος, λαμ- 
βάνεταν δὲ οὐχ ἀναγκαίως" αὐτὸς γὰρ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ παλαιού- 

μενος ὃ χαλκὸς ἀποπνεῖ καὶ μεϑίησι τὸν ἰόν, ὃν ἡ πυ- 
χγνότης συνέχουσα καὶ παχνοῦσα ποιεῖ ἐχφανῇ διὰ 
πλῆϑος. ὑπολαβὼν δὲ ὁ ΘΕΩΝ, “τί γάρ᾽ εἶπεν “ὦ ξένε, 
κωλύει ταὐτὸν εἶναν καὶ λεπτὸν καὶ πυχγόν, ὥσπερ τὰ 

1 φυσικῶς 8009}. Ογυβοιίαβ: Ιδο. ἴῃ Εἰ 1 110 1η Β9 8 εἶπε 
(εἶπεν ΧΥ].) Ἀοῖβκο: εἰπεῖν ᾿ ἐπιόντα Ἰμδοπίοαϑ: πέοντα (ἷπ Εὶ ΡΑβαΡἃ 
ἰπῖτα ε οἵ ο) ᾿ἰργῖ: ππϑ]ΐπὶ ἐπιόντων (36. τὸν χαλκὸν) 8 τῶν πόρων 
ΒΌΡΡΙ. Ἀεῖβκο: ἰδ. 'ἰπ οοὐδά. 8 {{π|. {} μανῶν ὄντων Τανπη. Νυ]ο.: με- 
γόντων 14 τῆς δἀά. ΕππροΓΪὰ8 10 χαὶ γεωδὴ] χαὶ πῖνον γεωδὴ 
Ἀεοῖβκθ: “οἵ ἴογοθ ἰθγγοβίγόι τ᾽ Αἰπγοῖ 17 διάχυσιν 80}]. Αποη. Ταγη. 
να]ο.: διέξοδον. Μο:. Ἀεῖδκο: Ιδρ. ἴῃ οοὐά. 11 11π|. Νὰπι ἐξαέρωσιν [} 
τὸ δ᾽ ἐφιστάμενον 5ογὶρμβὶ: τὸν δὲ ὑφιστάμενον 18 αὐτοῦ Βεῖδκο: 
αὐτῆς Β αὐυτ. βοᾳφαθυΐα. ΙδΔο. 2 {π|. Ε: αὖϑες ΘΟὨ] ΘΟ ποϑοῖο 48. ἴῃ 
ἱπάϊος Εά. Ετὰποοί. 21 ἡ γὰρ 8ενῖρβὶ: ἡ δὲ 2ὅ ποιεῖ ἐχφανῆ] 
οἴπάσπϊ Βᾶθο ρυορίον δἰδΐαμα, Εὐχοϊάϊϊη 6 πάλινὶ 20 τὸ πλῆϑος Ε 
21 ταὐτὸν Βογηᾶρά.: ταὐτὸ 
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σηριχὰ καὶ τὰ βύσσινα τῶν ὑφασμάτων, ἐφ᾽ ὧν καὶ Ὅμη- 
ρος εἶπτε (Ἱ 1017) 

“καιζροσέλων δ᾽ ὀϑονῶν ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον", 
ἐνδειχγύμενος τὴν ἀχρίβειαν καὶ λεπτότητα τοῦ ὕφους 
τῷ μὴ προσμένειν τὸ ἔλαιον ἀλλ᾽ ἀπορρεῖν καὶ ἀπολι- 
σϑάνειν, τῆς πυκνότητος οὐ διιείσης; χαὶ μὴν οὐ μόνον 
πρὸς τὴν ἀναχάραξιν τοῦ ἰοῦ χρήσαιο ἂν τῇ λεπτότητι τοῦ 
ἀέρος, ἀλλὰ καὶ τὴν χρόαν αὐτὴν ποιεῖν ἔοικεν ἡδίονα 
καὶ γλαυχοτέραν, ἀναμιγνύουσα τῷ κυάνῳ φῶς καὶ αὐγήν. 

ὕ. Ἔχ τούτου γενομένης σιωπῆς, πάλιν οἱ περιηγηταὶ 
προεχειρίζοντο τὰς δήσεις. χρησμοῦ δέ τινος ἐμμέτρου 

λεχϑέντος, οἶμαι, περὶ τῆς Αἴγωνος τοῦ ᾿Δἀργείου βασε- 
λείας, πολλάκις ἔφη ϑαυμάσαιν τῶν ἐπῶν οἱ ΔΙΟΓΈΝΙΑΝΟΣ,. 

ἐν οἷς οἱ χρησμοὶ λέγονται, τὴν φαυλότητα καὶ τὴν εὐτέ- 
λειαν. “καίτοι μουσηγέτης ὃ ϑεός, καὶ τῆς λεγομένης 
λογιότητος οὐχ ἧττον αὐτῷ χαλὸν ἢ τῆς περὲ μέλη καὶ 
ὠδὰς εὐφωνίας μετεῖναι, καὶ πολὺ τὸν Ἡσίοδον εὐεπείᾳ 

καὶ τὸν Ὅμηρον ὑπερφϑέγγεσϑαι" 'τοὺς δὲ πολλοὺς τῶν 
χρησμῶν ὁρῶμεν καὶ τοῖς μέτροις καὶ τοῖς ὀνόμασι πλημμε- 
λείας καὶ φαυλότητος ἀναπεπλησμένους.᾽ παρὼν οὖν .49ή- 
γηϑεν ὁ ποιητὴς ΣΕΡΑΠΙΩΝ “εἶτα ἔφη “ταῦτα τὰ ἔπη τοῦ 
ϑεοῦ πιστεύοντες εἶναι, τολμῶμεν αὖ πάλιν, ὡς λείπεται 
κάλλει τῶν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου, λέγειν, καὶ οὗ χρησόμεϑα 
τούτοις ὡς ἄριστα χαὶ κάλλιστα πεποιημένοις, ἐπανορϑού- 
μένοι τὴν αὑτῶν χρίσιν προχατειλημμένην ὑπὸ φαύλης 3 

συνηϑείας " ὑπολαβὼν οὖν ΒΟΗΘΟΣ ὁ γεωμέτρης(οσϑαγὰρ 
τὸν ἄνδρα μεταταττόμενον ἤδη πρὸς τὸν ᾿Επίκχουρον), “ἄρ᾽ 
οὖὔν᾽ ἔφη' τὸ τοῦ ζωγράφου Παύσωνος ἀκήκοας: “οὐκ ἔἐγωγε᾽ 
εἶπεν ὁ Σεραπίων. “ἀλλὰ μὴν ἄξιον. ἐκλαβὼν γὰρ (παρὰ Ὁ) 

ως. 

9 ,“αιροσέων ΗοΙμΘΓῈΒ: χαὶ ων ἰπίεγοεάεπίο 186. Τ 1{|. ἴ5 Ε 9158 
θ λεπτότητος χαὶ πυχγότητος Ἐ ἢ διιείσης ἈεῖΞΚ6: διδνί 1 χρήσαιο 
ἄν]. ᾿Οοπ]εοεγαῖ. ΕἸηρεγίαβ, Βαθεπίψαθ ΠΠΡΓ]: χρήσαιτο ἄν (χοή- 
σατο ἄν ΑἸὰ.) εἀά. δυΐς Ὠάρπογαπι, ὑπάθ χγρήσαιτ᾽ ἄν τις ΒορπαΓ δ Κὶ5 
(αἴφας ἰΐὰ ἴοεγε Ἀ6ἰ5 Κα) 71 προυχειρίζοντο Τυγη. Ὑαίο. 10 χαλὸν 
Ἀεῖβκο: τὸ χαλὸν 11 εὐφωνγίας ἴἸάθπι: χαὶ εὐφωνίας 22 τολμῶμεν 
- ὡς λείπεται Μεκϊνίδο: τὸ ἄ ώμον --- ὡς λέγεται ἰδεῖ 23 χαὶ οὐ] 
ἰἴϊὰ Βῦρπεγ: οὐδὲ ΜεΖ2. Βεῖβκε: οὐ ἰθγῖ. Νόππο ἤ βεγθεμάσπι 29 [ῃ 
Ἰδοῦπα 4πδπ) ἱπάϊοανὶ παρὰ ἰδηΐππι Ξαρρ]ονὶ: ἔαογαῖπε παρὰ πανδοχέως 

25 
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ὡς ἔοικεν ἵππον ἀλινδούμενον γράνψναν τρέχοντα ἔγραψεν, 
ἀγαναχτοῦντος δὲ τοῦ ἀνθρώπου, γελάσας ὁ Παύσων 
κατέσρεψε τὸν πίνακα" καὶ γενομένων ἄνω τῶν κάτω. 
πάλιν ὁ ἵππος οὐ τρέχων ἀλλ᾽ ἀλινδούμενος ἐφαίνετο. 

δτοῦτό φησιν ὃ Βίων ἐνίους τῶν λόγων πάσχειν, ὅταν 
ἀναστραφῶσι. διὸ καὶ τοὺς χρησμοὺς ἔνιον φήσουσιν 

οὐ χαλῶς ἔχειν, ὃτι τοῦ ϑεοῦ εἶσιν, ἀλλὰ τοῦ ϑεοῦ μὴ 

εἶναι, ὅτι φαύλως ἔχουσιν. ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἐν ἀδήλῳ" 
τὸ δ᾽ οὐ {τοῦ ϑείου πρεπόντως ἐκ πεπονῆσϑαι τὰ περὶ 

ἴὸ τοὺς χρησμοὺς καὶ σοὶ κριτῇ δήπουθεν, ὦ φίλε Σερα- 
πίων᾽ εἶπεν “ἐναργές ἐστι. ποιήματα γὰρ γράφεις τοῖς 
μὲν πράγμασι φιλοσόφως καὶ αὐστηρῶς, δυνάμει δὲ καὶ 
χάριτι καὶ κατασχευὴ {τῆν περὶ λέξιν ἐοικότα τοῖς Ὁμήρου 
καὶ Ἡσιόδου μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ τῆς Πυϑίας ἐχφερο- 

16 μένοις. 

606. Καὶ ὁ ΣΕΡΑΤΙΠΩΝ 'νοσοῦμεν γὰρ᾽ εἶπεν “ὦ Βόηϑε, 
καὶ τὰ ὦτα καὶ τὰ ὄμματα, συνειϑισμένοι διὰ τρυφὴν καὶ 
μαλαχίαν τὰ ἡδίω καλὰ νομίζειν χαὶ ἀποφαίνεσϑαι. τάχα 
δὴ μεμψόμεϑα τὴν Πυϑίαν, ὅτι Γλαύχης οὐ φϑέγγεται 

20 τῆς κιϑαρῳδοῦ λιγυρώτερον, οὐδὲ χριομένη μύροις οὐδὲ 
ἁλουργίδας ἀμπεχομένη κάτεισιν εἷς τὸ {μαντεῖογΣ, οὐδ᾽ 
ἐπιϑυμιᾷ κασσίαν ἢ λήδανον ἢ λιβανωτὸν ἀλλὰ δάφνην 
χαὶ χρίϑινον ἄλευρον. οὐχ ὁρᾷς, εἶπεν, ὅσην χάριν ἔχει 
τὰ Σαπφικὰ μέλη κηλοῦντα καὶ καταϑέλγοντα τοὺς ἀκροω- 

25 μένους; “Σίβυλλα δὲ; μαινομένῳ στόματι᾽ καϑ’ Ἡράκλειτον 
“ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀμύριστα φϑεγγομένη, 
χιλίων ἐτῶν ἐξιχνεῖταιν τῇ φωνῆ διὰ τὸν ϑεόν. ὁ δὲ Πίν- 

δαρος “ἀχοῦσαι᾽ φησὶ “τοῦ ϑεοῦ τὸν Κάδμον ἐπιδεικνυ- 
μένου μουσιχὰν ὀρϑαν᾽, οὐχ ἡδεῖαν οὐδὲ τρυφερὰν οὐδὲ 

6 ἀναστραφῶσι Ρενϊζοπῖαβ. ἴῃ ΑΕ]. Υ. Η. ΧΙΝ 15: ἀναστρέφωσι 
1ἰθειῖϊ 9. υδο ἰπ ἰδουπὰ (20 ἴον Πππ|| ἴῃ οοάά.) βυρρὶθνυΐὶ πιθᾶ βυπΐ 
Ργδεοῖον ἐχπεπονῆσϑαι Χυϊαπάνὶ οἵ Αἰηγοῖὶ 11 γάρ Βεῖδκο: μὲν γὰρ 
18 τῇ δἀάϊάϊς ἰάθσπ 10 εἶπεν ὠ Β48.: ἔν τε νῷ ᾿ἰδγὶ 20 χριομένη 
Τυνη. Νυϊο.: χριομένην 21 ἀμπεχομένην χαΐί τισιν Ἰἰθγὶ; ΘΟΓΓ. 
Ἀοῖβκο [| μαντεῖον ϑαρρ]ονὶ 60}]. ρ. 488 Β: μοϑδὶβ οἰΐδιη γ6] χρηστήριον 

( 

ἐχ ρΡ. 40ῦ (. βαρρίενο νὲῈ] ἄδυτον οὑπὶ Βεοίβκίο 22 λήδανον Εὶ 
28 ἀχοῦσαι [,ΘοηΐουΒδ: ἀχουσας ᾿ Καδμον ἐπιδ.] τοβείζαϊ εχ ρ. 10980Α 
οἵ Αγ βυϊὰ Πρ. 888. χάϑμον οὐ ἰδεῖ. 
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ἐπιχεχλασμένην τοῖς μέλεσιν. ἡδονὴν γὰρ οὐ προσίεται 
τὸ ἀπαϑὲς καὶ ἁγνόν, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μετὰ τῆς της ἐρρίφη 
χαὶ τὸ πλεῖστον αὐτῆς καὶ Τ᾿" ὡς ἔοικεν εἰς τὰ ὦτα τῶν 

ἀνϑρώπων συνερρύηκεν.᾽ 

1. Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Σεραπίωνος, ὁ ΘΕΩΝ μει- 
διάσας "ὁ Σεραπίων μέν᾽ εἶπε 'τὸ εἰωϑὸς ἀποδέδωκε τῷ 
τρόπῳ, λόγου περί ἱ αὐτῆς τῆς ὁ ἡδονῆς παραπεσόντος 
ἀπολαύσας" ἡμεῖς δέ, ὦ Βόηϑε, κἂν ἡ φαυλότερα {χἂν 
χομψότεραΣ τῶν Ὁμήρου ταῦτα τὰ ἔπη, μὴ νομίζωμεν 
αὐτὰ πεποιηκέναι τὸν ϑεόν, ἀλλὰ ἐχείνου τὴν ἀρχὴν τῆς 
κινήσεως ἐνδιδόντος, ὡς ἑχάστη πέφυχε κινεῖσϑαν τῶν 
προφητίδων. καὶ γὰρ εἰ γράφειν ἔδει μὴ λέγειν τοὺς 
χρησμούς, οὐκ ἂν οἶμαι τοῦ ϑεοῦ τὰ γράμματα νομίέζον- 
τὲς ἐϊψέγομεν, ὄτι λείπεταν καλλιγραφίᾳ τῶν βασιλιχῶν. 

οὐ γὰρ ἔστι “ϑεοῦ γῆρυς᾽ οὐδ᾽ ὁ φϑόγγος οὐδ᾽ ἡ λέξις 

οὐδὲ τὸ μέτρον ἀλλὰ γυναικός" ἐχεῖνος δὲ μόνας τὰς φαν- 

τασίας παρίστησι καὶ φῶς ἐν τῇ ψυχῇ ποιεῖ πρὸς τὸ 
μέλλον" ὃ γὰρ ἐνθουσιασμὸς τοιοῦτον ἐστι. χαϑόλου δ᾽ 
εἰπεῖν, ὑμᾶς τοὺς τοῦ ᾿Επιχούρου προφήτας (δῆλος γὰρ 
εἶ χαὶ αὐτὸς ὑποφερόμενος) οὐχ ἔστι διαφυγεῖν, ἀλλὰ 
κἀχείνας αἰτιᾶσϑε τὰς πάλαι προφήτιδας ὡς φαύλοις 
ποιήμασι χρωμένας, καὶ τὰς νῦν (ὡς) καταλογάδην καὶ 
διὰ τῶν ἐπιτυχόντων ὀνομάτων τοὺς χρησμοὺς λεγούσας, 

ὅπως ὑμῖν ἀκεφάλων καὶ λαγαρῶν μέτρων χαὶ μειούρων 
εὐθύνας μὴ ὑπέχωσι. καὶ ὁ ΔΙΟΓΕΈΝΙΑΝΟΣ 'μὴ παῖζε' 
εἶπεν “ὦ πρὸς ϑεῶν, ἀλλὰ διάλυσον ἡμῖν ταύτην τὴν 
ἀπορίαν χοινὴν οὖσαν. οὐδεὶς γὰρ ἔστιν Ἑλλήνων, ὃς 
οὐχ αἰτίαν ἐπιζητεῖ χαὶ λόγον, πῶς πέπαυταν τὸ μαν- 

2 Νοππα ἐνταυϑοῖϊ της Ταγη. Ψαϊε.: αὐτῆς. 38. 1δευπᾶπι ἱπάϊοσανϊ: 
ἐχοϊάϊξ ἐξωλέστατον νΕ] 5ϊπ|. 1 αὐτῆς τῆς] οογγαυρίαᾶ: ἅτης χαὶ Ὠ- 
ΠΕ, 864 5ΘΓΙΠΟ περὶ της 80 8686 οΡζυ[εΓγαῖ: τη }}ΠῈ ΔΝ Ὑτίθπθδ μι] ᾧδης 
χαὶ, γν6] ἀχοῆς χαὶ γ6] ἀχουστικῆς 9 χἄν χομψότερα, (χἄν βελτίονα 
ὙΥ γε θηθ 8) δἀάϊάϊ 15 ϑεοῦ γῆρυς 5οΓΙρ5]: ϑεοῦ ἡ γῆρυς 106 γυ- 
γαιχὸς ΞοΓΙρδὶ: τῆς γυναιχός 18. ὁ γὰρ---στε πια]ῖπι ἀὐβίηξ 21 χά- 
κείνας ΝΥ γΥἵΐοηρδοη: χαχίας ᾿ αἰτιᾶσϑαι Ἰϊδεὶ: δογγ, ωθοῃΐθαβ 22 ὡς 

ἰπβογαὶ 21 Ἑλλήνων διθριπαπη: ἀλλήλων Ε: ἄλλων Β 28 πῶς 
Ὀδπεν (ὅπως Βεἰ5Κ6): ὡς 

οι 

τῷ Ὁ 

25 
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τεῖον ἔπεσι χαὶ ἐλέγοις χρώμενον. ὑπολαβὼν οὖν ὁ 
ΘΕΩ͂Ν «ἀλλὰ καὶ νῦν εἶπεν ὦ παῖ, δοκοῦμεν ἐπηρείᾳ 
τινὶ τοὺς περιηγητὰς ἀφαιρεῖσϑαι τὸ οἰκεῖον ἔργον. ἔασον 
οὖν γενέσϑαι τὸ τούτων πρότερον, εἶτα περὶ ὧν βούλει 

5 χαϑ᾽ ἡσυχίαν διαπορήσεις.᾽ 
8. Ἤδη δὲ προϊόντες ἦμεν κατὰ τὸν Ἱέρωνος ἀἂν- 

δριάντα τοῦ τυράνγου" καὶ τῶν μὲν ἄλλων ὁ ξένος εἰδὼς 

ἅπαντα παρεῖχεν ὅμως ὑπ᾽ εὐκολίας ἀχροατὴν αὑτόν" 
ἀχούσας δὲ ὅτι χίων τις ἑστὼς ἄνω χαλκοῦς ᾿Ιέρωνος 

τὸ ἔπεσεν αὐτομάτως τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ἦ τὸν Ἱέρωνα 
συνέβαινεν ἐν Συραχούσαις τελευτᾶν, ἐϑαύμασε. ΚΑΓῺ 
τῶν ὁμοίων ἅμα συνανεμίμνησκον, οἷα δὴ τοῦ “Ἰέρωνος 
μὲν τοῦ Σπαρτιάτου, ὅτι πρὸ τῆς ἐν “εύχτροις αὐτῷ 
γενομένης τελευτῆς ἐξέπεσον οἵ ὀφϑαλμοὶ τοῦ ἀνδριάντος, 

τό οὗ δὲ ἀστέρες ἠφανίσϑησαν οὖς “ύσανδρος ἀνέϑηκεν ἀπὸ 
τῆς ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίας. ὁ δὲ αὐτοῦ φτοῦ» 
“Ἰυσάνδρου λίϑινος ἀνδριὰς ἐξήνϑησεν ἀγρίαν λόχμην καὶ 
πόαν τοσαύτην τὸ πλῆϑος, ὥστε καταχρύψαν τὸ πρόσω- 
πον. ἐν δὲ τοῖς Σιχελικοῖς τῶν ᾿4ϑηναίων ἀτυχήμασιν 

0 αἵ τε χρυσαῖ τοῦ φοίνικος ἀπέρρεον βάλανοι, καὶ τὴν 
ἀσπίδα τοῦ Παλλαδίου κόρακες περιέχοπτον. ὁ δὲ Κνι- 
δίων στέφανος, ὃν Φαρσαλίᾳ τῇ ὀρχηστρίδι Φιλόμηλος ὁ 
Φωκέων τύραννος ἐδωρήσατο, μεταστᾶσαν αὐτὴν ἐκ τῆς 
Ἑλλάδος εἰς τὴν ̓ Ιταλίαν, ἀπώλεσεν ἐν Μεταποντίῳ παί- 

25 ζουσαν περὶ τὸν νεὼν τοῦ ᾿πόλλωνος" ὁρμήσαντες γὰρ 
ἐπὶ τὸν στέφανον οἱ νεανίσκον καὶ μαχόμενοι περὶ τοῦ 
χρυσίου πρὸς ἀλλήλους διέσπασαν τὴν ἄνϑρωπον. ᾿άριστο- 
τέλης μὲν οὖν μόνον Ὅμηρον ἔλεγε κινούμενα ποιεῖν ὃνό- 
ματα διὰ τὴν ἐνέργειαν" ἐγὼ δὲ φαίην ἂν καὶ τῶν ἄνα- 

80 ϑημάτων τὰ ἐνταυϑὶ μάλιστα συγκινεῖσϑαν καὶ συνεπιση- 
μαίνειν τῇ τοῦ ϑεοῦ προνοίᾳ" καὶ τούτων μέρος μηδὲν 
εἶναν χενὸν μηδὲ ἀναίσθητον, ἀλλὰ πεπλῆσϑαν πάντα 
ϑειότητος. καὶ ὁ ΒΟΗΘΟΣ “γναΐ᾽ εἶπεν" “οὐ γὰρ ἀρκεῖ 

σσνασ. 

1 ἐλέγοις Μαὰνὶξ: λόγοις 10 τοῦ ἱπβοραϊξ ϑίθρμαπυβ. 25 περὶ] 

Νοππθ παρὰ 28 ποιεῖνόν ὁματα ποιεῖνΒ 29 ἐνεργειαν Β 80 ἐν- 
ταυϑὶ ΑΡγΘΒΟΙ: ἐνταυϑοῖ 

ΡΙυϊατομὲ Ῥγιμὶοὶ ἀἰϊαϊορσὶ ἐγ98. 8 

Ε 
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τὸν ϑεὸν εἰς σῶμα καϑειργνύναν ϑνητὸν ἅπαξ ἑχάστου 
, Ε , Ν 7 ᾿ -νΝ .] - ΄ 

μηνός, ἀλλὰ καὶ λίϑῳ παντὶ καὶ χαλκῷ συμφυράσομεν 

αὐτόν, ὥσπερ οὐκ ἔχοντες ἀξιόχρεων τῶν τοιούτων 
συμπτωμάτων τὴν τύχην δημιουργὸν καὶ τὸ αὐτόματον. 
εἶτα ἔφην ΓῺ «τύχη σον δοκεῖ καὶ αὐτόματον τῶν 
τοιούτων ἕκαστον πεποιηχέναι, καὶ πιϑανόν ἐστι τὰς 
μῚ ’ μῚ “ Ἀ »-Ὁ Ἁ - ’ 

ἀτόμους ἐξολισϑεῖν καὶ διαχυϑῆναι καὶ παρεγκλῖναν μήτε 

πρότερον μήτε ὕστερον, ἀλλὰ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ἐν 
Ζ - ͵ ε γλ » “} ͵ ΓῚ 

ᾧ τῶν ἀναϑέντων ἕχαστος ἢ χεῖρον ἔμελλε πράξειν ἢ 
βέλτιον; καὶ σὲ μὲν Ἐπίκουρος ὠφελεῖ νῦν ὡς ἔοικεν 

γεν Ἵ Ἂ νυ) " μὴ -" ΄ὕ « ᾿ Υ 

ἀφ᾽ ὧν εἶπεν ἢ ἔγραψε πρὸ ἑἐτὼώὼν τριαχοσίων" ὁ ϑεὸς δὲ, 

εἰ μὴ συνείρξειε φέρων ἑαυτὸν εἰς ἅπαντα μηδὲ ἀνακε- 
ρασϑείη πᾶσιν, οὐκ ἄν σοι δοχοίη κινήσεως ἀρχὴν καὶ 
πάϑους ἑστίαν παρασχεῖν οὐδενὶ τῶν ὄντων;" ᾿ 

9. Τοιαῦτα μὲν ἐγὼ πρὸς-.τὸν Βόηϑον ἀπεχρινάμην, 
ὅμοια δὲ περὶ τῶν Σιβυλλείων. ἐπειδὴ γὰρ ἔστημεν κατα 
τὴν πέτραν γενόμενοι τὴν κατὰ τὸ βουλευτήριον, ἐφ᾽ ἧς 
λέγεται καϑίζεσϑαι τὴν πρώτην Σίβυλλαν ἐκ τοῦ Ἕλι- 
κῶνος παραγενομένην ὑπὸ τῶν ουσῶν τραφεῖσαν (ἔνεον 
δέ φασιν ἐκ Μαλιέων ἀφικέσϑαι “αμίας οὖσαν ϑυγατέρα 
τῆς Ποσειδῶνος), ὁ μὲν ΣΒΡΑΙΠΩΝ ἐμνήσϑη τῶν ἐπῶν, 
2 Σ ὰ ς «ς μῚ Ἀ ΕΒ] - ΄ὔ 

ἐν οἷς ὑμνησεν ἑαυτήν, ὡς οὐδὲ ἀποθανοῦσα λήξεν μαν- 

τικῆς" ἀλλ᾽ αὐτὴ μὲν ἐν τῆ σελήνη περίεισι τὸ καλόύμενον 
φαινόμενον γενομένη προσωττον, τῷ δὲ ἀέρι τὸ πνεῦμα 
συγκραϑὲν ἐν φήμαις ἀεὶ φορήσεται καὶ κληδόσιν" ἐκ δὲ 265 
τοῦ σώματος μεταβαλόντος ἔν τῆ γῆ πόας καὶ ὕλης ἄνα- 
φυομένης, βοσκήσεται ταύτην ἱερὰ ϑρέμματα, χρόας τε 
παντοδαπὰς ἴσχοντα καὶ μορφὰς καὶ ποιότητας ἐπὶ τῶν 
σπλάγχνων ἀφ᾽ ὧν αἵ προδηλώσεις ἀνθρώποις τοῦ μέλ- 

“Λα 

δ τύχη --- καὶ αὐτομάτῳ [,δοπίοαβΒ 6 πεποιηκέναι ΒοΡπαρἀ δ Κῖ5: 
ἐοιχέγαν 1 διαχυϑῆναι ὕδβοποῦ: διαλυϑῆγαι 12 συγείρξει Β 
18 δοχείη Β 14 ἑστίαν) αἰτίαν [,δοπίουβΒ. (οάϊοαπι βορὶρίαγα 
Ροΐϊοβῦ βοπαΐϊπα 6586: δὴ Ψψ6ΓῸ οΟΡΓυρῖᾶ 510, ἰαἴεῖ νοχ 4π86 ἰάθπι 
ἂ0 εἰσβολὴ 5ἰρηϊῆοαῖ (εἴ, Ευδῖ. δά Ο4, 140, 45) 11 τὴν πέτραν 
846 δὰ τοῦ μελλοντος]. (, ΟἸοπι. ΑἸοχ. Ρ. 9858 (Ροι(.) 20 ἐκ 
ἸΠαλιέων]) εἷς ͵αλεῶνα ᾿ἰθνῖ: σοΡΓ. 6 1000 (]δπιθητβ (αὉ1 ἐκ ΠΠαλιαίων) 
ΑἸοχαπάγο (ἔχογος. δά 51}}11. ρ. 4 22 ὕμνησεν ἑαυτήν] (ἝἸοπθπ8 
Ιεροθαὶ ὕμνησεν αὐτήν (8.. ὁ Σεραπίων) 23 αὕτη ᾿ἰργῖ: οοΥν, Ἀ θῖβΚθ 
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λοντος. ὁ δὲ Βόηϑος ἔτι μᾶλλον ἦν φανερὸς καταγελῶν" 
τοῦ δὲ ΞΈΝΟΥ εἰπόντος, ὡς, εἰ καὶ ταῦτα μύϑοις ἔοικεν, 

ἀλλὰ ταῖς γε μαντείαις ἐπιμαρτυροῦσι πολλαὶ μὲν ἀναστά- 
σεις χαὶ μετοιχισμοὺ πόλεων Ἑλληνίδων, πολλαὶ δὲ 
βαρβαρικῶν στρατιῶν ἐπιφαγειαν καὶ ἀναιρέσεις ἡγε- 
μονιῶν" “ταυτὶ δὲ τὰ πρόσφατα καὶ νέα πάϑη περί τε 
Κύμην καὶ “ικαιάρχειαν οὐχ ὑμνούμενα πάλαν καὶ ἀδό- 
μενα διὰ τῶν Σιβυλλείων ὁ χρόνος ὥσπερ ὀφείλων ἀπο- 
δέδωχεν, ἐχρήξεις πυρὸς ὀρείου καὶ ζέσεις ϑαλασσίας, καὶ 

ιὸ πετρῶν καὶ φλεγμογῶν ὑπὸ πνεύματος ἀναρρίψεις, καὶ 
φϑορὰς πόλεων ἅμα τοσούτων χαὶ τηλικούτων, ὡς μεϑ'᾽ 
ἡμέραν ἐπελθϑοῦσιν ἄγνοιαν εἶναν καὶ ἀσάφειαν ὅπου 
κατιῴχηντο τῆς χώρας συγκεχυμένης; ταῦτα γὰρ ὅτι γέγονε 

πιστεῦσαν χαλεπόν ἔστι, μή τί γε προειπεῖν ἄνευ ϑειό- 
τὸ τῆτος.᾽ 

σι 

10. Καὶ ὁ ΒΟΗΘΟΣ “ποῖον γάρ' εἶπεν “ὦ δαιμόνιε, 
τῇ φύσει πάϑος ὁ χρόνος οὐκ ὀφείλει; τί δὲ ἔστι τῶν 
ἀτόπων καὶ ἀπροσδοκήτων περὶ γῆν ἢ ϑάλατταν ἢ πόλεις 
ἢ ἄνδρας, ὃ τις ἂν προειπὼν οὐ τύχοι γενομένου; καίτον 
τοῦτό γε σχεδὸν οὐδὲ προειτεεῖν ἔστιν ἀλλ᾽ εἰπεῖν, μᾶλλον 
δὲ ῥῖψαν χαὶ διασπεῖραι λόγους οὐκ ἔχοντας ἀρχὴν εἷς 
τὸ ἄπειρον" οἷς πλανωμένοις ἀπήντησε πολλάκις ἡ τύχη 
χαὶ συνέπεσεν αὐτομάτως. διαφέρεν γὰρ οἶμαν γενέσϑαι 
τὸ ῥηϑὲν ἢ ῥηϑῆναι τὸ γενησόμενον. ὁ γὰρ εἰπὼν τὰ 
μὴ ὑπάρχοντα λόγος ἐν ἑαυτῷ τὸ ἡμαρτημένον ἔχων οὐ 
δικαίως ἀναμένει τὴν ἐκ τοῦ αὐτομάτου πίστιν οὐδὲ ἀλη- 
ϑεῖ τεχμηρίῳ χρῆται τοῦ προειπεῖν ἐπιστάμενος {τῶΣ μετὰ 

τὸ εἰπεῖν γενομένῳ, πάντα τῆς ἀπειρίας φερούσης" μᾶλλον 
δὲ ὃ μέν “εἰκάζων καλῶς᾽, ὃν “ἄριστον μαντιν᾽ ἀνηγό- 

80 ρευχεν ἡ παροιμία, ἰχνοσχοποῦντι χαὶ στιβεύοντν διὰ 

2 Θ 

οι 

1 φανερῶς ΒΒ 8 ταῖς γε ἘἈοἶβκθ: ταῖς τε 1 δικαιαρχίαν 
ρΡὶ: σον. Βογπαγάδκὶβ 18 ὅτι 8ορῖρβι: εἰ 1Π8γῖ: εἰ νῦν ὅτι γέγονε 
πιστοῦσϑαι εἐοη). ἢεῖδκο 14 μή τι Ὀάθπον: μή τος 20 ἀναμένοι Ε: 
ἴογι. ἂν ἀναμένοι 5ονἸθοπάσθ 2727 τῷ --- γενομένῳ] ἰϊὰ ΝΥ γιζθηΡδ.Ὲ: 
μετὰ τὸ εἰπεῖν γενομένου Ἰἰθνὶ 28 μᾶλλον Ἀεϊδκα: χαλ. βθ|αθηῖθ 
δο. 2 1{{|. Ἰἰθνὶ 
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τῶν εὐλόγων τὸ μέλλον ὅμοιός ἐστι. Σίβυλλαν δ᾽ αὗται 

καὶ Βάκιδες ὥσπερ εἰς πόντον ἀτεχμάρτως τὸν χρόνον 
κατέβαλον καὶ διέσπειραν ὡς ἔτυχε παντοδαπῶν ὀνόματα 
χαὶ ῥήματα παϑῶν καὶ συμπτωμάτων" οἷς γιγνομένων 
ἐνίων ἀπὸ τύχης ὁμοίως ψεῦδός ἐστι τὸ νῦν λεγόμενον, 
κἂν ὕστερον ἀληϑές, εἰ τύχοι, γένηται. 

11. Τοιαῦτα τοῦ Βοήϑου διελθόντος, ὁ ΣΒΕΡΑΠΙῸΝ 

'δίκαιον᾽ ἔφη 'τὸ ἀξίωμα περὶ τῶν οὕτως, ὡς λέγει Βόη- 
ϑος, ἀορίστως χαὶ ἀνυποϑέτως λεγομένων" φοΐονΣ εἶ 
γίχη στρατηγῷ προείρηται {χαὶν νενίκηκεν, εἶ πόλεως 
ἀναίρεσις ζ(καὶΣ ἀπόλωλεν. ὅπου δὲ οὐ μόνον λέγεται 
τὸ γενησόμενον, ἀλλὰ καὶ πῶς καὶ πότε καὶ μετὰ τί καὶ 
μετὰ τίνος, οὐκ ἔστιν εἰχασμὸς τῶν τάχα γενησομένων 
ἀλλὰ τῶν πάντως ἐσομένων προδήλωσις. {οἷα καὶ ταῦτά 

ἐστιν εἰς τὴν ᾿4γησιλάου χωλότητα" 

φράζεο δή, Σπάρτη, καίπερ μεγάλαυχος ἐοῦσα, 
μὴ σέϑεν ἀρτίποδος βλάστη χωλὴ βασιλεία. 
δηρὸν γὰρ μόχϑοι σε χατασχήσουσιν ἄελπτοι, 
φϑισίβροτόν τ᾽ ἐπὶ κῦμα χυλινδόμενον πολέμοιο. 

χαὶ τὰ περὶ τῆς νήσου πάλιν, ἣν ἀνῆκεν ἡ πρὸ Θήρας 
καὶ Θηρασίας ϑάλασσα περὶ τὸν Φιλίππου καὶ Ῥωμαίων 
πόλεμον" 

(ἀλλ ὁπότε Τρώων γενεὰ καϑύπερϑε γένηται 
Φοινίκων ἐν ἀγῶνι, τότ᾿ ἔσσεται ἔργα ἄπιστα" 
πόντος μὲν λάμψει πῦρ ἄσπετον, ἐκ δὲ χεραυνῶν 
πρηστῆρες μὲν ἄνω διὰ χύματος ἀίξουσιν 
ἄμμιγα σὺν πέτραις, ἡ δὲ στηρίξεταν αὐτοῦ 

6 χἄν [μδοπΐουβ: χαὶ ᾿ ἀληϑές Ἐπιρεγίυ8: ἀληϑῶς 8 ὡς ἰπβοΡαϊ 
ΧΥ ]ᾶπάοΡ 9 οἷον --- καὶ͵--- καὶ ἰπβθΡαϊ 14 οἷα αἀὰ. ΧΥ]. ΜεζΖ. [| 
Ιάδπι ογδοῦϊαπι οἰζαπὶ Ρ]αῖ, ἰπ Ὑ1Π5 Αρ6511α] 8 οἱ [υγβᾶπάγι 22, Ραυ- 
βαπίαβ 1,8 [10 δὲ ΕῈ 117 βλάστῃ, ᾳυοά ππίοα γϑραπὶ θϑῖ, παρθηΐ 
ΡΙ]υΐαγοιὶ οοἀά. ΡᾶΡ. 1670 εὐ 1677 ἴῃ γ᾽ΐα Αροβι]αὶ, οἵ 6 Ῥαυβδπῖδα οοὐά. 
501π5 Ρα.: νυ]δὸ βλάψη 19 φϑισέμβροτον Β φϑερσίβροτον Ῥαυβαιῖά8 ἢ 
κυλινδόμεγον] ἴα Ρ]αἴαγοιὶ οοἀά. ἰπ Ὑἰτ5: χυλεγδομένου ποϑίρὶ ΒΕ Β χυ- 
χωόμενον οοἀά. Ραυβαπῖδα πι6] 10 065 ([. Ρ6.) χυχωομέγου ΓΕ] αὶ 6͵ α8άθπι. 
αἰτἰππ πὶ γϑγϑυιη αἱ [110 γεοῖθ εἰϊαΐ Ραυβαπίαβ, 564 βυἃ Ρ]αἴδγομο γθ]ϊη- 
4αθμὰδ 2421 περὶ Βεῖβκο: χαὶ περὶ 2121 πέτραις ἰάεπι: πέτρα 
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οὐ φατὸς ἀνθρώποις νῆσος" καὶ χείρονες ἄνδρες 
χερσὶ βιησάμενοιν τὸν χρείσσονα νικήσουσι. 

τὸ γὰρ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ Ῥωμαίους τε Καρχηδονίων περι- 
γενέσϑαν καταπολεμήσαντας ᾿Αννίβαν, καὶ Φίλιππον 
Αἰτωλοῖς συμβαλόντα καὶ Ῥωμαίοις μάχη κρατηϑῆναι, 
καὶ τέλος ἐκ βυϑοῦ νῆσον ἀναδῦναν μετὰ πυρὸς πολλοῦ 
χαὶ χλύδωνος ἐπιζέσαντος, οὐκ ἂν εἴποι τις ὡς ἀπήντη- 

σεν ἅμα πάντα καὶ συνέπεσε κατὰ τύχην {(χαὶν αὐτομάτως, 
ἀλλ᾽ ἡ τάξις ἐμφαίνει τὴν πρόγνωσιν" καὶ τὸ Ῥωμαίοις 
πρὸ ἐτῶν ὁμοῦ τι πεντηχοσίων προειπεῖν τὸν χρόγον, 
ἐν ᾧ πρὸς ἄπαντα τὰ ἔϑνη πολεμήσοιεν ἅμα" τοῦτο δὲ 
ἣν τὸ πολεμῆσαι τοῖς οἰχέταις ἀποστᾶσιν. ἐν τούτοις 

γὰρ οὐδὲν ἀτέχμαρτον οὐδὲ τυφλὸν ἀφίησι τῇ τύχη ζητεῖν 
ἐν ἀπειρίᾳ ὁ λόγος" ἀλλὰ πολλὰ τῆς πείρας ἐνέχυρα ὁδί- 
δωσι καὶ δείκνυσι τὴν ὁδὸν ἧ βαδίζεν τὸ πεπρωμένον. 
οὐ γὰρ οἶμαί τινα ἐρεῖν, ὅτν τὰ μέτρα ταῦτα ἐν οἷς 
προερρήϑη συνέπεσε κατὰ τύχην" ἔπεὶ τί κωλύεν λέγειν 
ἕτερον, ὡς οὐκ ἔγραψε τὰς Κυρίας ὑμῖν Ἐπίκουρος, ὦ 
Βόηϑε, δόξας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τύχης καὶ αὐτομάτως οὕτω πρὸς 

ἄλληλα τῶν γραμμάτων συγνεμπεσόντων, ἀπετελέσϑη τὸ 
βιβλίον; 

12. Ἅμα δὲ τούτων λεγομένων προήειμεν. ἐν δὲ τῷ 
Κορινϑίων οἴκῳ τὸν φοίνιχα ϑεωμένοις τὸν χαλκοῦν, 
ὅσπερ ἔιλν λοιπός ἐστι τῶν ἀναϑημάτων, οἵ περὶ τὴν 
δίζαν ἐντετορευμένοι βάτραχοι καὶ ὕδροι ϑαῦμα τῷ 41ι:ο- 
γενιανῷ παρεῖχον, ἀμέλεν δὲ καὶ ἡμῖν. οὔτε γὰρ φοίνιξ, 
ὡς ἕτερα δένδρα, λιμναῖόν ἐστι καὶ φίλυδρον φυτόν, οὔτε 
Κορινϑίοις τι βάτραχον προσήχουσιν, ὥστε σύμβολον ἢ 
παράσημον εἶναν τῆς πόλεως" ὥσπερ ἀμέλει Σελινούντιοί 
ποτε χρυσοῦν σέλινον ἀναϑεῖναν λέγονται, καὶ Τενέδιον 

4 ἀνίβαν Β 8 χαὶ ἱπβοναὶϊϊ ϑίθριπθιαπη [10 ὁμοῦ τοι Εὶ 

11 πολεμύσξίεν Β.,....13 οὐδὲν Ὀάρπον :. οὐϑὴν ᾿θρὶ οὐϑὲν ΑἸά. ἀφίησι 
τὴ τύχῃ Ὑνγυΐθαθᾶοι: ἀμφί τὲ τύχην 16 τὰ μέτρα ταῦτα ἐν οἷς 
ΒΟΡΙΡΒΙ: μετὰ τούτων ὡς 11 προερρήϑη ΑἰΙὰ.: προερρέϑη 18 ὑμῖν 
[μϑοπίουβ: μεῖν ρΓΔΘΙἶ858 Ἰδουπᾶ 1--- 1Ππ|. οοὐἀἀ. 19 οὕτω ΑἸά.: οὕτως 
21 φίλυδρόν ἐστι Β, ἀπάθ Ἀεῖδκα οοπ]θοὶξ φίλυδρον τι 

Ε 
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τὸν πέλεχυν ἀπὸ τῶν καρχίνων τῶν γιγνομένων περὶ τὸ 
χαλούμενον ᾿Αστέριον παρ᾽ αὐτοῖς" μόνοι γὰρ ὡς ἔοικεν 
ἐν τῷ χελωνίῳ τύπον πελέχεως ἔχουσι. καὶ μὴν αὐτῷ γε 
τῷ ϑεῶ κόραχας καὶ κύχνους καὶ λύκους καὶ ἱέρακας καὶ 

πάντα μᾶλλον ἢ ταῦτα εἶναν προσφιλῆ τὰ ϑηρία νομί- 
ζομεν. εἰπόντος δὲ τοῦ ΣΕΡΑΤΠΩΝΟΣ, ὅτι τὴν ἐξ ὑγρῶν 
ἠνίξατο τροφὴν τοῦ ἡλίου καὶ γένεσιν καὶ ἀναϑυμίασιν ὁ 
δημιουργός, εἴτε Ὁμήρου λέγοντος ἀχηχοώς Χὺ 

ἠέλιος δ᾽ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα λίμνην" 

εἴτε Αἰγυπτίους ἑωρακὼς ἱ ἀρχῆς ἀνατολῆς παιδίον 

γεογιλὸν γράφοντας ἐπὶ λωτῷ καϑεζόμενον" γελάσας 
ἘΓῺ “ποῦ σὺ πάλιν' εἶπον “ὦ χρηστέ, τὴν Στοὰν δευρὶ 
παρωϑεῖς καὶ ὑποβαλλεις ἀτρέμα τῷ λόγῳ τὰς ἀνάψεις 
καὶ ἀναϑυμιάσεις, {μόγνον» οὐχ ὥσπερ αἵ Θετταλαὶ κατ- 
ἄγων τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον͵, ὡς ἐντεῦϑεν ἀπὸ γῆς 
καὶ ὑδάτων βλαστάνοντας καὶ ἀρδομένους; ὃ μὲν γὰρ 
Πλάτων καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐράνιον ὠνόμασε φυτόν, 
ὥσπερ ἐκ δίζης ἄνω τῆς χεφαλῆς ὀρϑούμενον" ὑμεῖς δὲ 
τοῦ μὲν ᾿Εμπεδοκχλέους καταγελᾶτε, φάσκοντος τὸν ἥλιον 
περὶ γῆν ἀναχκλάσεν φωτὸς οὐρανίου γενόμενον αὖϑιες 

(ἀνταυγεῖν τιρὸς ὄλυμττον ἀταρβήτοισι προσαωΐττους"" 

αὐτοὶ δὲ γηγενὲς ζῷον ἢ φυτὸν ἕλειον ἀποφαίνετε τὸν 
ἥλιον, εἰς βατράχων πατρίδα ἢ ὕδρων ἐγγράφοντες. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν εἷς τὴν Στωικὴν ἀναϑώμεϑα τραγῳδίαν, τὰ δὲ 
τῶν χειροτεχνῶν πάρεργα παρέργως ἐξετάσωμεν. ἐν πολ- 
λοῖς. γάρ εἰσι χομψοί, τὸ δὲ ψυχρὸν οὐ πανταχοῦ καὶ 
χπεερίεργον ἐχττεφεύγασιν. ὥσπερ οὖν ὃ τὸν ἄλεχτρυόνα 
ποιήσας ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ᾿Απόλλωνος ἑωϑινὴν ὑπεδή- 
λωσεν ὥραν καὶ καιρὸν ἐπιούσης ἀνατολῆς, οὕτως ἐνταῦϑα 
“στα 

8 χελωρίῳ Ε θ σαραπίωγος Ἐ 9 ἀγόρουσε οοἀά. οπιερὶ [10 ἀρ- 
χῆς] ὀογραρίαπι ; πθ486 Πιεοπίοὶ ἀρχὴν, 4υοἃ γϑοθρθγαπῆ ροϑῦ Βίθρ!. οπ!η 68, 
γΘΡαΙ 6586 ροΐαϑῦ, π6άιθ ἀγτὶ (τη]ἰπὶ ἀντὶ τῆς) ΘἀἸ 1 0π15 ΒΔ81]6 6 515. 
Οοπ θοογῖπι ἄρα σημεῖον 11 γεογιλὸν 80ΓἾ051 6011. Ρ. 86 Β: ψέογνον 
"θνὶ 14 μόνον δαάϊάϊ: πἰπιϊΒ ἔγίσοηῦ ἸΒοΙβκὶὶ οὐχ ὥσπερ αἱ Θ. 
κατάγων {ἀλλ ἀνάγωὟ 10 ἀρδομέγους ΝΥ γῖϊ.: ἀρχομένους 
20 περὶ γῆν]. Μαϊΐπι τοῦ περὶ γῆν: οἵ, 1615 ΒοΟΧορΡΔΡΕὶ Ρ. 950 
21 ἀταρβήτοισι ΝΥ γῖϊ.: ἀταρβήτοις 

σι 

μ- 0 

ΓΞ 
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τοὺς βατράχους ἐαρινῆς ὥρας φαίη τις ἂν γεγονέναν σύμ- 
βολον ἐν ἡ κρατεῖν ἄρχεται τοῦ ἀέρος ὁ ἥλιος καὶ τὸν 
χειμῶνα διαλύειν, εἴ γε δεῖ καϑ'᾽ ὑμᾶς τὸν ᾿4πολλωνα καὶ 
τὸν ἥλιον μὴ δύο ϑεοὺς ἀλλ᾽ ἕνα νομίζειν. καὶ ὁ ΣΕΡΑ- 

ὅ ΠΙῸΝ “σὺ γάρ᾽ εἶπεν “οὐχ οὕτω νομίζεις ἀλλὰ οἴεν τὸν 
ἥλιον διαφέρειν τοῦ ᾿Απόλλωνος; ᾿ἔγωγε᾽ εἶπεν ὡς τοῦ 

ἡλίου τὴν σελήνην" ἀλλ᾽ αὕτη μὲν οὐ πολλάκις ουδὲ πᾶσιν 
ἀποχρύπτεν τὸν ἥλιον, ὁ δὲ ἥλιος ὁμοῦ τι πάντας ἀγνοεῖν 

τὸν ᾿πόλλωνα πεποίηκεν ἀποστρέφων τῇ αἰσϑήσει τὴν 
ιὸ διάνοιαν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἐπὶ τὸ φαινόμενον." 

18. Ἔχ τούτου τοὺς περιηγητὰς ὁ Σεραπίων ἤρετο 
τί δὴ τὸν οἶχον οὐ Κυψέλου τοῦ ἀναϑέντος ἀλλὰ Κοριν- 
ϑίων ὀνομάζουσιν. ἀπορίᾳ δὲ αἰτίας ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ 
σιωπώντων ἐκείνων, ἐπιγελάσας ἘΓῺ “τί δὲ᾽ εἶπον “ἔτι 

τὸ τούτους οἰόμεϑα γιγνώσκειν ἢ μνημονεύειν ἐχπεπληγμέ- 
γους παντάπασιν, ὑμῶν μετεωρολεσχούντων; ἐπεὶ πρό- 
τερόν γε αὐτῶν ἠχούομεν λεγόντων, ὅεν τῆς τυραννίδος 
καταλυϑείσης ἐβούλοντο Κορίνϑιοι καὶ τὸν ἐν Πίσῃ χρυ- 
σοῦν ἀνδριάντα καὶ τὸν ἐνταῦϑα τουτονὶ ϑησαυρὸν ἔπι- 

20 γράψαι τῆς πόλεως. “ελφοὶ μὲν οὖν ἔδοσαν ὡς δίκαιον, 
χαὶ συνεχώρησαν, λείους δὲ φϑονήσαντας ἐψηφίσαντο 
μὴ μετέχειν ᾿Ισϑμίων: ὅϑεν οὐδεὶς ἐξ ἐχείνου γέγονεν 
᾿Ισϑμίων ἀγωνιστὴς Ἤλεϊῖος. ὁ δὲ Μολιονιδῶν φόνος ὑφ᾽ 
ἫἩρακλέους περὶ Κλεωνὰς οὐδέν ἐστι μεταίτιος, ὡς ἔνιον 

25 νομίζουσιν, ᾿Ηλείοις τοῦ εἴργεσθαι" τοὐναντίον γὰρ ἦν 
αὐτοῖς προσῆκον εἴργειν, εἰ διὰ τοῦτο Κορινϑίοις προσε- 
χεχρούχεσαν. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα εἶπον. 

14. Ἐπεὶ δὲ τὸν ᾿Δκανϑίων καὶ Βρασίδου παρελ- 
ϑοῦσιν οἶχον ἡμῖν ἔδειξεν ὃ περιηγητὴς χωρίον, ἐν ᾧ 

80 Ῥοδώπιδος ἔχειντό ποτε τῆς ἑταίρας ὀβελίσκον σιδηροῖ, 
δυσχεράνας ὁ ΔΙΟΓΕΝΙΑΝΟΣ “ἦν ἄρα τῆς αὐτῆς ἔφη 
πόλεως Ῥοδώπιδι μὲν χώραν παρασχεῖν, ὅπου τὰς δε- 

Ἵ αὐτὴ ἰθεῖ: οοΡν. Ἀοῖβκο 8.ὁμοῦ τοι Β 12 Κυψέλλου Ἰἰθνῖ: 
ΘΟΡΡ. Χγίδπάον 16 ὑμῶν] ἡμῶν Ἀεῖβκα. 18 πέσση Ἰἰρνεὶ: οοΡν, 516- 
ΡΒαπυϑῖ 20 προσχεχρούχεσανΒι 581 δυσχεράνας δὲ [,δοπῖοιβ 
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χάτας φέρουσα χκαταϑήσεται τῶν μισϑῶν, Αἴσωπον δὲ 
ἀπολέσαι τὸν ὅμόδουλον αὐτῆς. καὶ ὁ ΣΕΡΑΠΙΘΩΝ “τί 
δὲ ταῦτα᾽ ἔφη 'μαχκάριε, δυσχεραίνεις; ἐκεῖ βλέψον ἄνω 
καὶ τὴν χρυσῆν ἐν τοῖς στρατηγοῖς καὶ βασιλεῦσι ϑέασαιν 
Μνησαρέτην, ἣν Κράτης εἶπε τῆς τῶν “Ἑλλήνων ἀχρασίας 5 
ἀναχεῖσϑαιν τρόπαιον. ἰδὼν οὖν ὁ ΝΕΑΝΙΑΣ “εἴτ᾽ οὐ 
περὶ Φρύνης ἔφη “τοῦτο ἦν εἰρημένον τῷ Κράτητι; "ναί 
εἶπεν ὁ ΣΒΡΑΙΠΩΝ: “ΠἸῆνησαρέτῃη γὰρ ἐκαλεῖτο, τὴν δὲ 
Φρύνην ἐπίκλησιν ἔσχε διὰ τὴν ὠχρότητα. πολλὰ δ᾽ ὡς 
ἔοιχε τῶν ὀνομάτων ἀποκχρύπτουσιν αἵ παρωνυμίαι. τὴν τὸ 
γοῦν ᾿Αλεξάνδρου μητέρα Πολυξένην εἶτα υρτάλην 
Ὀλυμπιάδα τε καὶ Στρατονίχην κληϑῆναν λέγουσι" τὴν δὲ 
Ῥοδίαν Εὔμητιν ἄχρι νῦν Κλεοβουλίνην πατρόϑεν οὗ 
πλεῖστοι καλοῦσιν: ἫἩροφίλην δὲ τὴν ̓ Ερυϑραίαν μαντικὴν 
γενομένην Σίβυλλαν προσηγόρευσαν. τῶν δὲ γραμματιυχῶν τ 
ἀκούση καὶ τὴ ““ήδαν νησινόην, καὶ τὸν Ὀρέστην 
᾿ἀχαιὸν Ἐκ ὠνομάσϑαι φασχόντων. ἀλλὰ πῶς, ἔφη, διανοῆ 
σύ (βλέψας πρὸς τὸν ΘΕΩΝΑῚ τουτὶ διαλῦσαν τὸ περὶ 
Φρύνης αἰτίαμα;" 

168. Κἀκεῖνος ἡσυχῆ διαμειδιάσας “οὕτως᾽ εἶπεν “ὥστε 320 
χαὶ σοὶ προσεγχαλεῖν τὰ μιχρότατα τῶν Ἑλληνικῶν πλημ- 

μελημάτων ἐλέγχοντι. χαϑάπερ γὰρ ὁ Σωκράτης ἑστιώ- 
μενος ἐν Καλλίου τῷ μύρω πολεμεῖ μόνον, ὀρχήσεις δὲ 
παίδων καὶ χυβιστήσεις καὶ φιλήματα καὶ γελωτοποιοὺς 

ὁρῶν ἀνέχεταν" καὶ σύ μοι δοχεῖς ὁμοίως γύναιον εἴργειν 25 
τοῦ ἱεροῦ χρησάμενον ὥρᾳ σώματος οὐκ (ἀν)ελευϑερίως, 
φόνων δὲ καὶ πολέμων καὶ λεηλασιῶν ἀπαρχαῖς καὶ δε- 
κάταις κύχλῳ περιεχόμενον τὸν ϑεὸν ὁρῶν, καὶ τὸν νεὼν 
σκύλων Ἑλληνιχῶν ἀνάπλεων χαὶ λαφύρων οὗ δυσχεραί-- 
γεις, οὐδὲ οἰχτείρεις τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ τῶν καλῶν ἄνα- 30 

ϑημάτων αἰσχίστας ἀναγιγνώσχων ἐπιγραφάς “Βρασίδας 
καὶ ᾿Δκάνϑιον ἀπὸ ᾿4“ϑηναίων' καὶ “4ϑηναῖοι ἀπὸ Κο- 

60 εἶτ᾽ οὐ Βεῖδκο: εἶτα 18 “ΡῬοδίαν] Κορινϑίαν Β [} κλεοβούλην Β 
χλεοβούλην Ε 11 186. 20 11. ἰη ὁοάά, 20 ἡσυχῆ ἀεεβὲ ἰπ Β 22 αἰτιώ- 
μεγος --- πολεμεῖν 1ἰθγὶ: οοῦΡ. Βϑῖβκα 26 ἀνελευϑερίως δοτῖρ5ὶ: ἐλευ- 
ϑερίως 581 αἰσχίστους Β 
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ρινϑίων᾽ καὶ “Φωκεῖς ἀπὸ Θεσσαλῶν “Ὀρνεᾶται᾽ δὲ ᾿ἀπὸ 
Σικυωνίων᾽ “᾿Δμφικτύονες᾽ δὲ 'ἀπὸ Φωκέων. ἀλλὰ Πραξι- 

τέλης ὡς ἔοικε μόνος ἠνίασε Κράτητα τῇ ἐρωμένη τυχὼν 
αὐτόϑι χώρας, ὃν ἐπαινεῖν ὦφειλε Κράτης, ὅτι τοῖς χρυ- 

δ σοῖς βασιλεῦσι τούτοις παρέστησε χρυσῆν ἑταίραν, ἐξονει- 

δίζων τὸν πλοῦτον ὡς οὐδὲν ἔχοντα ϑαυμάσιον οὐδὲ 
σεμνόν. δικαιοσύνης γὰρ ἀναϑήματα καὶ σωφροσύνης καὶ 
μεγαλονοίας καλῶς ἔχεν τίϑεσθαι παρὰ τῷ ϑεῷ τοὺς 
βασιλεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας, οὐ χρυσῆς καὶ τρυφώσης 

το εὐπορίας ἧς μέτεστι καὶ τοῖς αἴσχιστα βεβιωκόσιν. 
106. “Ἐχεῖνο δὲ οὐ λέγεις εἶπεν ΑΤΕΡΟΣ ΤῸΝ 

ΠΕΡΙΗΓΉΤΩΝ “ὅτι Κροῖσος ἐνταῦϑα καὶ τῆς ἀρτοπόπου 

χρυσῆν εἴχόνα ποιησάμενος ἀνέϑηκε. {καὶ ὁ ΘΈΩΝ “γαί᾽ 
ἔφη) πλὴν οὐκ ἐντρυφῶν τῷ ἱερῷ, καλὴν δὲ λαβὼν 

τὸ αἰτίαν καὶ δικαίαν. λέγεταν γὰρ ᾿Αλυάττην τὸν πατέρα 

τοῦ Κροίσου δευτέραν ἀγαγέσϑαι γυναῖκα καὶ παῖδας 
ἑτέρους τρέφειν" ἐπιβουλεύουσαν οὖν τῷ Κροίσω τὴν 
ἄνθρωπον φάρμαχον δοῦναν τῇ ἀρτοπόπῳ, καὶ κελεῦσαι 
διαπλάσασαν ἄρτον ἐξ αὐτοῦ τῷ Κροίσῳ παραδοῦναι" 

20. τὴν δὲ ἀρτοπόπον χρύφα τῷ Κροίσῳ φράσαι, παραϑεῖγαιν 
δὲ τοῖς ἐχείνης παισὶ τὸν ἄρτον. ἀνϑ'᾽ ὧν βασιλεύσαντα 
τὸν Κροῖσον οἷον ἐπὶ μάρτυρι τῷ ϑεῶ τὴν χάριν ἀμεί- 
ψασϑαν τῆς γυναιχός, εὖ γε ποιοῦντα ἐκεῖνον. ᾿ὅϑεν᾽, 

εἶπεν, ᾿ἄξιον δὴ καὶ τῶν πόλεων εἴ τι τοιοῦτόν ἔστιν 
.ὁ5 ἀνάϑημα τιμᾶν καὶ ἀγαπᾶν, οἷον τὸ Ὁπουντίων. ἐπεὶ 

γὰρ οἵ Φωκέων τύραννον πολλὰ τῶν χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν 
ἀναϑημάτων συγχέαντες ἔχοιψσαν νόμισμα καὶ διέσπειραν 
εἷς τὰς πόλεις, Ὁπούντιοι συναγαγόντες ὅσον ἀργυρίου 
“αλλ 

Εἰ χώρας Επιρορίαβ: δωρεᾶς ΡΥ. τεύχων (λιπὼν Ἀοῖβκο: πη} πὶ 
τετιχὼς) αὐτόϑι δωρεάν οοη)]. Οουεξ 6 οὐϑὲν ΠθΡὶ 8 ἔχεν ΑἸά.: ἔχειν 
12 ἀρτοπόπου ΒΕΡπᾶρ δ κὶβ δἷο εἵ ἱπῖγα: ἀρτόπου Εὶ ἀρτοποιοῦ 
(ἀρτόπῳ ἴῃ πιᾶρρ.) Β [18 11 (Λαὶ ἔφη Θέων ῤοσὸς με ΒαρΡ]ονὶ 

Ἰδοῦπαπι 15 [1{{. 1π οοάά. 18 ἀρτόπω ΕἸ: ἀρτοποιῶ Β 19 πα- 
ραδοῦναι) παραϑεῖναι Ἀθῖβκο ργδϑῖθν πϑοθϑϑβἰ[ΐθῃ. Ροϊαϊζ δπὶπὶ πον οᾶ 
Ρἰβίγιοὶ Ταῦ θγα αἱ Ρᾶποϑιῃ Ὑϑπθηδίαμῃ ἀγοθϑὸ νϑπϑίυπι δαπτὶ ἀαγοΐ Π0η 
Δρροηδροῖ 20 ἀρτόπον Εἰδτὶ. 25 ἀγαπᾶν δίεριηδηπ: ἄγαν [ἰδΡὶ: 
ἄγασϑαι [,δοπΐοαβ 28 ἀργυρίου χελ.] Ιδουπᾶπι 4αδιι ἰπάϊοαν! (1π 1 ΓῚ5 
Ὧ8]11ὰ 650) φυοδὰ πϊδὶ ᾿ἰουϊζ βαρ θυ] 
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{Φωκικοῦ πλῆϑος πὰρ᾽ αὐτοῖς ἦν χαὶ ποιήσαντες ἄργυ- 
ρᾶνΣ ὑδρίαν ἀνέπεμψαν ἐνθάδε τῷ ϑεῷ χαὶ καϑιέρωσαν. 
ἐγὼ δὲ χαὶ Μυηυριναίους ἐπαινῶ καὶ ᾿Απολλωνιάτας ϑέρη 
χρυσᾶ δεῦρο πέμψαντας, ἔτει δὲ μᾶλλον Ἐρετριεῖς καὶ 
Διάγνητας ἀνθρώπων ἀπαρχαῖς δωρησαμέγους τὸν ϑεόν, δ 
ὡς καρπῶν δοτῆρα καὶ πατρῷον καὶ γενέσιον καὶ φιλάν- 
ϑρωπον" αἰτιῶμαι δὲ ϊεγαρεῖς, ὅτι μόνον σχεδὸν ἐν- 
ταῦϑα λόγχην ἔχοντα τὸν ϑεὸν ἔστησαν ἀπὸ τῆς μάχης, 

ἣν ̓ ϑηναίους μετὰ τὰ Περσιχὰ τὴν πόλιν ἔχοντας αὐτῶν 
νικήσαντες ἐξέβαλον. ὕστερον μέντοι πλῆχτρον ἀνέϑηχαν τὸ 
τῷ ϑεῶ χρυσοῦν ἐπιστήσαντες οὑς ἔοιχε Σχυϑίνω λέγοντι 

περὶ τῆς λύρας, (Βοτεῖκ ΤΙ Ρ. δ07) 

ἣν ἁρμόζεται 
Ζηνὸς εὐειδὴς Ἵπόλλων, πᾶσαν ἀρχὴν καὶ τέλος 
συλλαβών" ἔχει δὲ λαμπρὸν πλῆχτρον ἡλίου φάος. τὸ 

17. ᾿Επιβάλλοντος δὲ τοῦ Σεραπίωνος εἰπεῖν τι περὶ 
τούτων, ὁ ΞΈΝΟΣ “ἡδὺ μέν᾽ ἔφη “τὸ τοιούτων ἀχροᾶσϑαν 
λόγων, ἐμοὶ δὲ ἀναγκαῖόν ἐστι τὴν πρώτην ὑπόσχεσιν 
ἀπαιτῆσαι περὶ τῆς αἰτίας, ἢ πέπαυχε τὴν Πυϑίαν ἐν 
ἔπεσι χαὶ μέτροις ἄλλοις ϑεσπίζουσαν' ὥστε, εἰ δοκεῖ, 20 
τὰ λειπόμενα τῆς ϑέας ὑπερϑέμενοι περὶ τούτων ἀκού- 
σωμὲν ἐνταῦϑα χαϑίσαντες. οὗτος γάρ ἐστιν ὁ μάλιστα 
πρὸς τὴν τοῦ χρηστηρίου πίστιν ἀντιβαίνων λόγος, ὡς, 

δυεῖν ϑάτερον, ἢ τῆς Πυϑίας τῷ χωρίῳ μὴ πελαζούσης 
ἐν ᾧ τὸ ϑεῖον ἐστιν, ἢ τοῦ πνεύματος παντάπασιν 326 
ἀπεσβεσμένου χαὶ τῆς δυνάμεως ἐκλελοιπυίας. περι- 
ελϑόντες οὖν ἐπὶ τῶν μεσημβρινῶν χκαϑεζόμεϑα κρηπίδων 
{τοῦ νεὼ πρὸς τὸ τῆς Γῆς ἱερὸν τό τε ὕδωρ ἘΞ ἀπο- 
βλέποντες: ὥστ᾽ εὐϑὺς εἰπεῖν τὸν ΒΟΗΘΟΝ, ὅτε χαὶ ὁ 

τόπος τῆς ἀπορίας συνεπιλαμβάνεταν τῷ ξένῳ. ουσῶν 30 
γὰρ ἦν ἱερὸν ἐνταῦϑα περὶ τὴν ἀναπνοὴν τοῦ νάματος, 

2 ὑδρίαν Βεῖξξκε: ὑδρίον ἢ ἔπεμψαν Οορεὲ 8. Πή]υριγαίους Ἀεῖβκε: 
μυρίνας 24 μὴ πελαζούσης] τια]ϊπ μηχέτι πελ. 28 τοῦ αἀά. Επ- 
ΡΘΡΙα5 ἢ δηΐθ ἀποβλέποντες 14ς. 12 11π|. ἴπ Ε, ροξῖ ἀποβλέποντες ἴδε. 11 
1π||. ἴπ Β: ἔογία5886 τῆς Κασσοτίδος 5ΞαρρΙθπάππι. 
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ὅϑεν ἐχρῶντο πρός τε τὰς λοιβὰς {καὶ τας χέρνιβαςΣ τῷ 

ὕδατι τούτῳ, ὡς φησι Σιμωνίδης (τ. 418) 

ἐὄνϑα χερνίβεσσιν εἰρύεταν τὸ Μοισᾶν 
καλλιχόμων ὑπένερϑεν ἁγνὸν ὕδωρ. 

ὅδ μιχρῷῶ δὲ περιεργότερον αὖϑις ὁ Σιμωνίδης τὴν Κλειὼ 

10 

18 

20 

προσειπών ᾿ἁγνὰν ἐπίσκοπον χερνίβων᾽ φησί “πολύλιστον 
ἀραιόν τέ ἐστιν ἀχρυσόπεπλον ἜΝ εὐῶδες ἀμβροσίων ἐκ 
μυχῶν ἐραννὸν ὕδωρ λαβόν. οὐχ ὀρϑῶς οὖν Εὔδοξος 
ἐπίστευσε τοῖς Στυγὸς ὕδωρ τοῦτο καλεῖσϑαν ἀποφήνασι. 
τὰς δὲ Μούσας ἱδρύσαντο παρέδρους τῆς μαντικῆς καὶ 
φύλακας αὐτοῦ παρὰ τὸ νᾶμα καὶ τὸ τῆς Τῆς ἱερόν, ἧς 
λέγεται τὸ μαντεῖον γενέσϑαν, διὰ τὴν ἐν μέτροις καὶ 
μέλεσι χρησμῳδίαν. ἔνιον δὲ καὶ πρῶτον ἐνταῦϑά φασιν 
ἡρῷον μέτρον ἀχουσϑῆγαι, 

συμφέρετε πτερά τ᾽, οἴωνοί, κηρον τε, μέλισσαι" 
ἱ ὅτε τῷ ϑεῷ ἐπιδεᾶ γενομένην ὁ ἀποβαλεῖν τὸ σεμνόν. 

18.Ὀ Ὁ ΣΕΡΑΠΙῸΝ -ἐπιεικέστερα ταῦτα᾽ εἶπεν ᾿ὦ 

Βόηϑε, καὶ μουσικώτερα᾽ δεῖ γὰρ μὴ μάχεσϑαι πρὸς τὸν 
ϑεὸν μηδὲ ἀναιρεῖν μετὰ τῆς μαντιχῆς ἅμα τὴν πρόνοιαν 
χαὶ τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ τῶν ὑπεναντιοῦσϑαν δοκούντων λύσεις 

ἐπιζητεῖν τὴν δὲ εὐσεβὴ καὶ πάτριον μὴ προΐεσϑαι πί- 
στιν. ὀρθῶς ἔφην ΒΓῺῸ “λέγεις, ἄριστε Σεραπίων" οὐδὲ 
γὰρ φιλοσοφίαν ἀπεγιγνώσχομεν ὡς ἀνηρημένην παντά- 
πασι καὶ διεφϑορυῖαν, ὅτι πρότερον μὲν ἐν ποιήμασιν 

᾿ς 1 καίτὰς χέρνιβας δὰ. Ἀοῖδκο 8 εἰρύεται] ἀρύεται Ταγπα. ψα]ς. {} 
τὸ Βοεγεκ: τε ᾿ὶ Μοισᾶν ϑομποίάονίπ: μουσᾶν 1 [,δουμπὰ 10 {{π|. ἴα Εἰ 20 
ἴῃ Β. Ηδθο ἱπίδοϊα ΓΘ αὶ πἰδϑὶ φαοά οαπῃ Ταγπ. ἡ α]6. ἐραγγὸν 5οΡΙρϑὶ ρΡῸ 
ἐρανὸν: (Οδἴδγαπι οαπὶ ἷπ ΒΡ γι ογίθυ5 (ἔνϑα---ὕϑωρ) ἀδ χέργνειψε βοἸυπι 
ἀρὶϊαν, δος δά λοιβὰς φαοαιο βρθοΐαγθ νυ βί μι} 16 οϑῖ. Πϑρᾶπὶ δραόγτεσ- 
σιν (8δογὰ [δοϊθπιῖθαβ᾽ : ἀρυόντεσσιν ἘΠ ροΓ 5) ἃ χρυσόπεπλον ἐς --- ρμοϑῦ 
Βᾶθο ἴῃ ἰδοὰπᾶ 5Ὲρ0]6πάὰᾶ (1) ποιηθπ νὰ 815 (ΓΘ 0 ρ4}110 ἱπνο ] αὐὶ πο406 ΟΡα5 
[}} χρυσότευχτον οὰπὶ Ἀοἰβκίο βου ῖθ6Ρ6) (2) νϑύθαπι “ἰπ απα δ᾽: ἴῃ. λαβὸν 
Ἰαΐθγο νἱάθῖαν νυϑὶ λιβεῖν --- σπένδειν γ6] λίβα 9. ἀποφήνασι Τυγη. 
γαυϊο.: πεφήνασι Β: πεφυχαστς ΒΒ 18 φασιν ἡρῷον ἐνταῦϑα Β 
15 πτερά τ᾽ οοὐά. Ῥμϊ]οβινατὶ (Υἱῖ. Αρ. ρῥ. 247): ἀθοβϑὲ τὲ ἰπ ποβίγὶ5 {} 
μέλιτται οοἀά. ΡΗΙ]οπῖραι 16 ὅτε --- γενομέγην)] σογγαρία: ρο5515 ον γὶ- 
ξθν6 στέγης γὰρ τὸν ϑεὸν ἐπιδεᾶ γενόμενον, 56ἃ γνΦΥΙ5112}Π1π8 δδὲ ἱπἴθυ 
ϑεῷ οἱ ἐπιδεᾶ σοι ρ υΓὰ οχοϊἀϊ8δβὲ 19 ϑεὸν Αηγοῖ: ϑεῶνα 24 προ- 
τεροι Ἐ 

(δε. 46 Β) 



μ- Φ- ῶϑ 

44 ΠΕ ΡΥΤΗΙΑΕ Ρ. 402 

ἐξέφερον οἱ φιλόσοφοι τὰ δόγματα καὶ τοὺς λόγους, 
ὥσπερ Ὀρφεὺς καὶ Ἡσίοδος καὶ Παρμενίδης καὶ Ξενο- 
φάνης καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς καὶ Θαλῆς, ὕστερον δὲ ἐπαύσαντο 
χαὶ πέπαυνται χρώμενοι μέτροις πλὴν σοῦ" διὰ σοῦ δὲ 
αὖθις εἰς φιλοσοφίαν ποιητικὴ κάτεισιν, ὄρϑιον καὶ γεν- 
ναῖον ἐγκελευομένη τοῖς νέοις. οὐδὲ ἀστρολογίαν ἀδοξο- 

τέραν ἐποίησαν οἱ περὶ ᾿Αρίσταρχον χαὶ Τιμόχαριν καὶ 
᾿Τρίστυλλον καὶ Ἵππαρχον καταλογάδην γράφοντες, ἐν 
μέτροις πρότερον Εὐδόξου καὶ Ἡσιόδου καὶ Θαλοῦ γρα- 

φόντων, εἴ γε Θαλῆς ἐποίησεν ὡς ἀληϑῶς τὴν εἰς αὐτὸν τὸ 
ἀναφερομένην ᾿Αστρολογίαν. Πίνδαρος δὲ καὶ περὶ τρό- 
που μελῳδίας ἀμελουμένου καϑ᾽ αὑτὸν ἀπορεῖν ὁμολογεῖ, 
καὶ ϑαυμάζειν ὅτι “Ἶ οὐδὲν γάρ ἐστι δεινὸν οὐδ᾽ ἄτοπον 
αἰτίας ζητεῖν τῶν τοιούτων μεταβολῶν: ἀναιρεῖν δὲ τὰς 
τέχνας χαὶ τὰς δυνάμεις, ἄν τὸν κινηϑῆ καὶ παραλλάξη 5 

τῶν κατὰ ταῦτας, οὐ δίχαιον. ; 

19θ. Ὑπολαβὼν δὲ ὁ ΘΕΩΝ “ἀλλὰ ταῦτα μέν᾽ εἶπε 
μεγάλας ἔσχηκε τῷ ὄντι παραλλαγὰς καὶ χαινοτομίας" 

τῶν δὲ ἐνταῦϑα {χρησμῶν οἶσϑα) πολλοὺς καὶ τότε 
καταλογάδην ἐχφερομένους καὶ περὶ πραγμάτων οὐ τῶν 320 
τυχόντων" “Ταχεδαιμονίοις τε γάρ, ὡς Θουκυδίδης ἵστό- 

ρῆχε, περὶ τοῦ πρὸς ᾿4ϑηναίους πολέμου χρωμένοις ἀνεῖλε 
γίχην καὶ κράτος, καὶ βοηϑήσειν αὐτὸς καὶ παρακαλού- 
μένος χαὶ ἀπαράκλητος" χαὶ Παυσανίαν εἰ μὴ καταγά- 
γοιεν ᾿ἀργυρέᾳ {εὐλάχᾳ εὐλάξειν᾽. ᾿4ϑηναίοις δὲ περὶ τῆς :5 
ἐν Σιχελίᾳ μαντευομένοις στρατιᾶς προσέταξε τὴν ἐξ 
᾿Ερυϑρῶν ἱέρειαν ἄγειν τῆς ᾿4ϑηνᾶς" ἐκαλεῖτο δὲ Ἡσυχία 
τὸ γύναιον. Δεινομένους δὲ τοῦ Σιχελιώτου μαντευο- 
μένου περὶ τῶν υἱέων, ἀνεῖλεν ὡς οἵ τρεῖς τυραννήσονεν" 

ὑποτυχόντος δὲ τοῦ Ζεινομένους "οἰμωξόμενοί γε ὦ δέσποτ᾽ 30 

ὅ χαὶ ἀδεβὲ ἰΒ  Ε 9 θαλλοῦ ---Θαλλῆς Β [10 τὴν εἰς αὐτὸν 
Ταγη. α]ο.: εἰς αὐτὴν [ἐἔ8 ϑαυμαζειν Βεῖξκο: ϑαυμαζει ᾿ 146. 120 
Π|τ|. ἴῃ Ε δ0 ἱπ Β ᾿ οὐθὲν Πὸτὶ 19 χρησμῶν οἶσθα (χρ. οἴδαμεν 
Βεἶβκθ) ἱπβοσαὰὶ 29 χαὶ χράτος] χατὰ χράτος πολεμοῦσιν ΤΒαο.1 118, 
Π 84 2 εὐλάχᾳ 5Ξ0ργ}]. Ἀεῖδκε δχ Τῦς. Υ 10. 65 Ιοοο 146. 9 [{|. 
ἴῃ Εὶ 11 ἴῃ Β ᾿᾿ εὐλαξειν ἰάθη: συλλέξεν 21 Κλαζομενῶν Υἱϊ. Νίεῖδο 18 
Π| ἄγειν Ἰἰθδνὶ 1δ14.: ἀνάγειν ποβιῖγὶ 



ν. 408 ΟἈΔΟῦΤ15 45 

᾿πολλον᾽, “καὶ τοῦτό σοι δίδωμι προσαναιρεῖ. ἴστε τοί- 
γυν, ὅτι Γέλων μὲν ὑδρωπιῶν “ἱΙέρων δὲ λιϑιῶν ἐτυράν- 
γήσεν, ὃ δὲ τρίτος Θρασύβουλος ἐν στάσεσι καὶ πολέμοις 

γενόμενος χρόνον οὐ πολὺν ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς. Προχλῆς 
διοίνυν ὁ Ἐπιδαύρου τύραννος ἄλλους τε πολλοὺς ὠμῶς 

καὶ παρανόμως ἀνεῖλε καὶ Τίμαρχον ἀπ᾽ ᾿Ιϑηνῶν παρα- 
γενόμενον μετὰ χρημάτων πρὸς αὐτὸν ὑποδεξάμενος καὶ 
φιλοφρονηϑεὶς ἀπέκτεινε, καὶ τὸ σῶμα κατεπόντισεν ἐμ- 
βαλὼν εἰς φορμόν: ἔπραξε δὲ ταῦτα διὰ Κλεάνδρου τοῦ 

ιο Αἰγινήτου, τῶν ἄλλων ἀγνοούντων. ὕστερον δὲ τῶν πρα- 
γμάτων αὐτῷ ταραττομένων, ἔπεμψεν ἐνταῦϑα Κλεότιμον 
τὸν ἀδελφὸν ἐν ἀπορρήτῳ μαντευσόμενον περὶ φυγῆς 
αὐτοῦ χαὶ μεταστάσεως. ἀνεῖλεν οὖν ὁ ϑεὸς διδόναι 
Προκλεῖ φυγὴν καὶ μετάστασιν, ὅπου τὸν φορμὸν ἐκέλευσε 

ι6 χαταϑέσϑαι τὸν Αἰγινήτην ξένον ἢ ὅπου τὸ χέρας ἀπο- 
βάλλει ὁ ἔλαφος. συνεὶς οὖν ὁ τύραννος, ὅτι χελεύει 

καταποντίζειν αὑτὸν ἢ κατορύττειν ὁ ϑεός (οἱ γὰρ ἔλαφοι 
κατορύττουσι χαὶ ἀφανίζουσι᾽ κατὰ γῆς ὅταν ἐκπέσῃ τὸ 
κέρας), ἐπέσχεν ὀλίγον χρόνον, εἶτα τῶν πραγμά- 

Ὥο τῶν παντάπασι μοχϑηρῶν γενομένων, ἐξέπεσε. λαβόν- 
τες δὲ αὐτὸν οἱ τοῦ Τιμάρχου φίλοι καὶ διαφϑείραντες 
ἐξέβαλον τὸν νεχρὸν εἷς τὴν ϑάλασσαν. ὃ δ᾽ ἐστὶ μέγιστον, 
αἵ δῆτραι, δι᾿ ὧν ἐχόσμησε τὴν “ακεδαιμονίων πολιτείαν 
“«Ἱυχοῦργος, ἐδόϑησαν αὐτῷ καταλογάδην. μυρίους τοί- 

ὅδ γυν καὶ Ἡροδότου καὶ Φιλοχόρου καὶ Ἴστρου, τῶν μά- 
λιστα τὰς ἐμμέτρους μαντείας φιλοτιμηϑέντων συναγαγεῖν, 

ἄνευ μέτρου χρησμοὺς γεγραφότων, Θεόπομπος οὐδενὸς 
ἧττον ἀνθρώπων ἐσπουδακὼς περὶ τὸ χρηστήριον, ἰσχυ- 
ρῶς ἐπιτετίμηκε τοῖς μὴ νομίζουσι κατὰ τὸν τότε χρόνον 

80 ἔμμετρα τὴν Πυϑίαν ϑεσπίζειν" εἶτα τοῦτο βουλόμενος 
ἀποδεῖξαι, παντάπασιν ὀλίγων χρησμῶν ηὐπόρηχεν, 

1. δίδωμι (δέδοται Με2.) προσαγαιρεῖ βογῖρβὶ: ἔφη διδόναι καὶ 
προσαναιρεῖν 18 γῆς βοΡΙ 81: της γῦς 24 μυρίους ΒοΡῖρβὶ: ἀλυρίου 
Ἰϊδεὶ (εἴ, ρΡ. ὅ0,1 ὥσπερ εἴρηται τὰ πλεῖστα (αἱ παλαιαὶ) καταλο- 
ἄδην ἀπεφϑέγγοντο). ΘΟΡΙρίονΒ. ποπιθὴ ἰγαβῖγα ἱπάαρδηΐ δαἀϊζοΓ 685: 

᾿ἀλυπίου Ἀεῖδκο, ᾿Δντεόχου Βεπεάϊοϊῖ (06 Οτγάσο. ἂὺ Ηδγνοάοϊο οομπι. ἷ 
Ρ. 81) 

"}) 
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ὡς τῶν ἄλλων καὶ τότε ἤδη καταλογάδην ἐχφερο- 
μένων. 

20. “Ἔνιοι δὲ καὶ νῦν μετὰ μέτρων ἐχτρέχουσιν, ὧν 
ἕνα ἡ καχία παράγουσα περιβόητον πεποίηκε. μισογύνου 
γὰρ Ἡρακλέους ἱερόν ἐστιν ἐν τῇ Φωκίδι, καὶ νομίζεται 
τὸν Ἱερωμένον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ γυγαικὶ μὴ ὁμιλεῖν" διὸ 
καὶ πρεσβύτας ἐπιειχῶς ἱερεῖς ἀποδειχνύουσι. πλὴν 

ἔμπροσϑεν ὀλίγῳ χρόνῳ νεανίας οὐ πονηρὸς ἀλλὰ φιλό- 
τιμος, ἐρῶν παιδίσκης, ἔλαβε τὴν ἱερωσύνην. καί τὸ 
πρῶτον ἦν ἐγχρατὴς ἑαυτοῦ χαὶ ἔφευγε τὴν ἄνϑρωπογ᾽" τὸ 
ἀναπαυομένῳ δὲ αὐτῷ ποτε μετὰ πότον καὶ χορείαν 
προσπεσοῦσαν διεπράξατο. φοβούμενος οὖν καὶ ταρατ- 

τόμενος ἐπὶ τὸ μαντεῖον κατέφυγε, καὶ περὶ τῆς ἁμαρτίας 
ἠρώτα τὸν ϑεὸν εἴ τις εἴη παραίτησις ἢ λύσις" ἔλαβε δὲ 
τόνδε τὸν χρησμόν : 1ὅ 

'ἅπαντα τἀναγκαῖα συγχωρεῖ ϑεός.; 

οὐ μὴν ἀλλὰ δοὺς ἄν τις, ὡς οὐδὲν ἐ ἄνευ μέτρου ἴ 
ϑεσπίζεται χαϑ' ἡμᾶς, μᾶλλον διαπορήσειε περὶ τῶν 
παλαιῶν ποτὲ μὲν ἐν μέτροις ποτὲ δὲ ἄνευ μέτρων 
διδόντων τὰς ἀποχρίσεις. ἔστι δὲ οὐδέτερον, ὦ παῖ, 30 

παράλογον, μόνον ἂν ὀρϑὰς καὶ χαϑαρὰς περὶ τοῦ ϑεοῦ 
δόξας ἔχωμεν, χαὶ μὴ νομίζωμεν αὐτὸν ἐχεῖνον εἶναν τὸν 
τὰ ἔπη συντιϑέντα πρότερον χαὶ νῦν ὑποβάλλοντα τῆ 
Πυϑίᾳ τοὺς χρησμούς, ὥσπερ ἐκ προσωπείων φϑεγγό- 
μενον." : 28 

21. ..41λλ αὖϑις ἄξιον μὲν ἔσται διὰ μαχροτέρων 
εἰπεῖν τι χαὶ πυϑέσϑαι περὶ τούτων, τὰ δὲ νῦν ἐν βραχεῖ 
μαϑόντες διαμνημονεύωμεν, ὡς σῶμα μὲν ὀργάνοις χρῆται 
πολλοῖς αὐτῷ δὲ σώματι ψυχὴ καὶ μέρεσι τοῖς σώματος" 
ψυχὴ δὲ ὄργανον ϑεοῦ γέγονεν, ὀργάνου δὲ ἀρετὴ μάλιστα 80 

σι 

, 4 ὧν ἕγα (ἰϊὰ νΥγιῖ.) ἡ χακία παράγουσα 5οτἶμϑῖ: ὧν ἕγνεχα καὶ 
πράγμα ᾿ μισογύνου ΧγΙδπάεΡ: μεσοῦν 10 ἔφευγε ἘΒπιροΡίαβ: ἔφυγε 
11 ἀναπαυομένων Β 14 παράχλησις Β: Νοππθ παράχλισις 5ογίθεη- 
ἀαπι 10 τἀναγχαῖα Ἀεῖδκο: ἀγαγχαῖα 11 ἄνευ μέτρου]. (ογνυρία. 
γ6] ἄρ᾽ ἔμμετρον γ8] ἐν μέτρῳ 5ογιεπάυπι 18 διαπορήσειε Ἀεῖξδκε: 
διαπορήσει χαὶ 19 ἐν δά. ὨδρποΡ 20 Μαϊὶπι διδούσων. ΟἿ. 
ν. 405 Εὶ ΠΠ οὐδέτερον 1ἰδιῖὶ 21 ὀρϑὰς Βαρεοῖ 580108 Β. 6]88 Ἰο60 ἰδ86. ἴῃ 
ΒΕ 9 π| 260 ἔσται 8οΓῖρ5ὶ: ἐστι 
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μιμεῖσϑαι τὸ χρώμενον ἧ πέφυκε δυνάμει καὶ παρέχειν 
τῷ ἔργῳ τοῦ νοήματος ἐν αὑτῷ διαφανῆναν, δεικνύναν δὲ 
οὐχ οἷον ἦν ἐν τῷ δημιουργῷ καϑαρὸν καὶ ἀπαϑὲς καὶ 
ἀναμάρτητον, ἀλλὰ μεμιγμένον {πολλῷ τῷ οἰκείῳ)" καϑ' Ὁ 

ὃ ἑαυτὸ γὰρ ἄδηλον ἡμῖν, ἐν ἑτέρῳ δὲ καὶ δι᾽ ἑτέρου φαινό- 
μενον ἀναπίμπλαται τῆς ἐχείνου φύσεως. καὶ κηρὸν μὲν 
ἐῶ χαὶ χρυσὸν ἄργυρόν τε χαὶ χαλκόν, ὅσα τ᾽ ἄλλα 
πλαττομένης οὐσίας εἴδη δέχεται μὲν ἰδέαν μίαν ἐχκτυτιου- 
μένης ὁμοιότητος, ἄλλο δὲ ἄλλην ἀφ᾽ ξαυτοῦ τῷ μιμήματι 

τὸ διαφορὰν προστίϑησι" καὶ τὰς ἐν κατόπτροις ἐπιπέδοις 
τε χαὶ κοίλοις καὶ περιηγέσι φασμάτων καὶ εἰδώλων ἀφ᾽ 
ἑνὸς εἴδους μυρίας παρατυπώσεις" καὶ γάρ εἶσι {᾿ς ἡλίῳ 
δὲν οὐδὲν οὔτε μᾶλλον {τὴνΣ ἰδέαν ἔοικεν οὔτε ὡς ὀργάνου Ὁ 
χρῆσϑαν φύσει γέγονεν εὐπειϑέστερον σελήνης" λαμβά- 

ιόγουσα δὲ παρ’ ἡλίου τὸ λαμπρὸν καὶ πυρωπὸν οὐχ 
ὅμοιον ἀποπέμπεν πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ μιχϑὲν αὐτῇ καὶ 
χρόαν μετέβαλε καὶ δύναμιν ἔσχεν ἑτέραν᾽ ἡ δὲ ϑερμότης 
καὶ παντάπασιν ἐξοίχεταν χκἀὶ προλέλοιπτε τὸ φῶς ὑπὸ 

ἀσϑενείας. οἶμαι δέ {σεδ γιγνώσκειν τὸ παρ᾽ Ἡρακλείτῳ (νι γΒγν.) 

20 λεγόμενον ὡς “ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν “ελφοῖς, 
οὔτε λέγεν οὔτε χρύπτει ἀλλὰ σημαίνει. πρόσλαβε δὲ 
τούτοις εὖ λεγομένοις καὶ νόησον τὸν ἐνταῦϑα ϑεὸν χρώ- 
μένον τῇ Πυϑίᾳ πρὸς ἀκοήν, καϑὼς ἥλιος χρῆται σελήνη 
πρὸς ὄψιν" δείχνυσι μὲν γὰρ καὶ ἀναφαίνεν τὰς αὑτοῦ 

25 γοήσεις, μεμιγμένας δὲ δείκνυσι διὰ σώματος ϑνητοῦ καὶ αὶ 

1 παρέχειν -- διαφανῆναι]. [1 βορ'ρϑὶ : παρέχειν τὸ ἔργον αὐτοῦ 
(ἄν Β) τοῦ νοήματος ἐν αὐτῳ δυναμένη 1θγ]. Ροβ515 ΒΟΡΙΡΘΥΘ τὸν 
χρώμενον --- καὶ παρέχειν τὸ ἔργον αὐτῷ τοῦ γοήματος ἐν αὑτῷ δια- 
φαίνειν 4 πολλῷ τῷ οἰχείῳ (36. τοῦ ὀργάνου) ΒΌρΡ]ονὶ (πολλῷ τᾷ 
ἀλλοτρίῳ νυ γι): 180. ἴῃ ἐοὐά, 11 ||, 8 ἐν ἑτέρω Επρθνΐαϑ: ἕτερον 
ἰθγῖ. βαρ βϑιηθ οο]]οοδηἴαν ἀρὰ ΡΙαταγομυϊῃ, ἐμφάσεις καὶ διαφάσεις 
9 ὁμοιότητος] μι} 1 1τ ποιότητος 11 περιήγεσι ἤοῖβκο: περιαύγεσι 
12 ἱπίγα εἰσι οἵ οὐϑὲν 146. ἴῃ οοἀά. 20 [{π|. ἡλίῳ δὲ ταπΐαμη βαρρ]ονῖὶ 
(ἡλέῳ ΡΡὸ εἶσι Δί γις. Ιαοαπᾶπι Π1}]ἃ πὶ 6556. Ρυ [Δ η8) 18 οὐϑὲν ΕθΡὶ 
|| τὴν ἱπβδνυϊξ Ἀοῖβκθ ἢ ὀργάγου ΒοΡΙρϑὶ: ὄργανον ὈγΡ1: ὀργάνῳ ἈεἶβΚθ, 
Εἰμιρονίὰ5 18 τὸ φῶς ροϊοϑί ἱπτθγρο δπηθηϊα πὶ 6886 19 σε δἀά. Ὀάθπον 
(χαί σε ἈεῖσκΚο). Μαϊϊωι οἶμαι δὲ γιγνώσχειν σε καὶ || γινώσχειν Β 
20 ὡς ὁ ἄναξ Τανη. Ναϊο.: ὦσϑ᾽ ἅνγαξ 28 πρὸς ὄψι») ροξῖὲ Πυϑίέᾳ 
Ἰοραβίαν ἴῃ 110 5015. ὑγαηβροϑαὶϊξ ΥΥγτί. 
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ψυχῆς ἜΑ ἡσυχίαν ἄγειν μὴ δυναμένης μηδὲ τῷ κινοῦντι 
παρέχειν ἑαυτὴν ἀκίνητον ἐξ αυτῆς καὶ καϑεστῶσαν, ἀλλ᾽, 
ὥσπερ ἐν σάλῳ ψαίρουσα {ναῦς τὸνδ ναύτην, συμπλεκχό- 
μενον τοῖς ἐν αὑτῇ κινήμασι καὶ πάϑεσιν ἐπιταραττούσης. 
ὡς γὰρ οἱ δῖνοι τῶν ἅμα κύχλῳ χαταφερομένων σωμάτων 5 
οὐκ ἐπιχρατοῦσι βεβαίως, ἀλλὰ κύχλῳ μὲν ὑπ’ ἀνάγχης 
φερομένων χάτω δὲ φύσει ῥδεπόντων γίγνεταί τις ἐξ 
ν - , ᾿ ΄ ’ [᾿ 

ἀμφοῖν ταραχωδὴῆς καὶ παράφορος ἑλιγμός, οὕτως ὃ 
καλούμενος ἐνθουσιασμὸς ἔοιχε μῖξις εἶναι κινήσεων 

δυεῖν, τὴν μὲν ὡς πέπονθε τῆς ψυχῆς ἅμα τὴν δὲ ὡς τὸ 
πέφυκε κινουμένης. ὅπου γὰρ ἀψύχοις σώμασι χαὶ κατὰ 
ταὐτὰ μονίμοις οὐχ ἔστι χρήσασϑαι παρ᾽ ὃ πέφυχε βιαζό- 
μένον, οὐδὲ κινῆσαν σφαιριχῶς χύλινδρον ἢ χυβικῶς ἘΞ 
ἢ λύραν αὐλητικῶς ἢ σάλπιγγα χκιϑαριστικῶς --- ἀλλ᾽ οὐχ 
ἕτερον ἦν ὡς ἔοικε τὸ τεχνικῶς ἑχάστῳ χρῆσϑαι καὶ ὡς 

πέφυχεν --- ἥπου τὸ ἔμψυχον χαὶ αὐτοκίνητον δρμῆς τε 
καὶ λόγου μετέχον ἄλλως ἄν τις ἢ κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ 
προὐπαρχουσαν ἕξιν ἢ δύναμιν ἢ φύσιν μεταχειρίσαιτο, 

μουσικῶς κινῶν τινὰ νοῦν ἄμουσον ἢ γραμματιχῶς τὸν 
ἀγράμμοατον ἢ λογίως τὸν ἐν λόγοις ἀϑεώρητον καὶ ἄνά- 
σχητον; οὐχ ἔστιν εἰπεῖν." 

22. “Μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ Ὅμηρος, αἰτίας μὲν “ἄνευ 

ϑεοῦ᾽ οὐδὲν ὡς ἔπος εἰττεεῖν ὑποτιϑέμενος περαινόμενον, 
οὐ μὴν πᾶσι πρὸς πάντα χρώμενον ποιῶν τὰν ϑεόν, ἀλλ᾽ 
ἑχάστῳ καϑ' ἣν ἔχει τέχνην ἢ δύναμιν. ἢ γὰρ οὐχ ὁρᾷς, 

εἶπεν, ὦ φίλε “Ζιογενιανέ, τὴν ᾿Αϑηνᾶν, ὅτε πεῖσαι βού- 
λεται τοὺς ᾿ἀχαιούς, τὸν Ὀδυσσέα παρακαλοῦσαν, ὅτε 

συγχέαι τὰ ὅρκια, τὸν Πάνδαρον ζητοῦσαν, ὅτε τρέψασϑαι 
τοὺς Τρῶας, ἐπὶ τὸν Διομήδην βαδίζουσαν; ὁ μὲν γὰρ 
εὔρωστος καὶ μάχιμος ὁ δὲ τοξιχὸς καὶ ἀνόητος ὁ δὲ 

1 1Δο. 20 {πὶ ἰη Ε 14 ἴῃ Β δυναμένης μηδὲ ΝΥ γιΐθπθᾶοι: δυνά- 
μενος δὲ 2. χαὶ χάϑ.} χαὶ ἀδεοκῖ ἷπ Β 9 ψαίρουσα ναῦς (ἴϊὰ Βεῖβ Κα) 
τὸν γαύτην ττρυρετηριρόωμᾳ (56. τὸ χινοῦν) βοῦῖρβῖ: ψαύουσαν αἰτὴν 

συμπλεχομέγνην 8 οὕτως Β 13 Ιδουπᾶπι ἱπάϊοαν!. σφαῖραν νΕ] 5ἴπη. 
ἄθεββθ νἱάϊε ΨΥ γείθπθδο [15 ἦν βορίρβὶ: ἤ ΠΡῚῚ 11 ἐν αὐτῷ Με- 
ξἰγῖδο: ἑαυτῶν 19 χιγνῶν τινὰ (χινῶν ΝῊ γίϊθηρδοβ) β0ῦ 1ρ81: χενοῦντι 
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δεινὸς εἰπεῖν καὶ φρόνιμος. οὐ γὰρ εἶχεν Ὅμηρος τὴν 
αὐτὴν Πινδάρῳ διάνοιαν, εἴ γε Πίνδαρος ἦν ὃ ποιήσας 

ϑεοῦ ϑέλοντος, κἂν ἐπὶ διπὸς πλέοις"" (Βυτ. ἔν. 391 Ν) 

ἀλλ ἐγίγνωσκεν ἄλλας πρὸς ἄλλα δυνάμεις καὶ φύσεις 
δ γεγενημένας, ὧν ἑκάστη κινεῖταν διαφόρως, κἂν ἕν ἡ τὸ 
χινοῦν ἁπάσας. ὥσπερ οὖν τὸ κινοῦν τὸ πεζὸν οὐ δύ- 

γναταν κινῆσαν πτητιχῶς, οὐδὲ τορῶς τὸ τραυλὸν οὐδ᾽ 
εὐρώνως τὸ ἰσχνόφωνον" ἀλλὰ καὶ τὸν Βάττον, οἶμαι, 
διὰ τοῦτο ἐπὶ τὴν φωνὴν παραγενόμενον εἷς «ιβύην 

1ὸ ἔπεμιψεν οἰκιστήν, ὅτε τραυλὸς μὲν ἦν καὶ ἰσχνόφωνος 
βασιλικὸς δὲ καὶ πολιτικὸς καὶ φρόνιμος" οὕτως ἀδύνατον 

διαλέγεσϑαν ποιητικῶς τὸν ἀγράμματον καὶ ἀνήκοον 
ἐπῶν. ὥσπερ ἡ νῦν τῷ ϑεῷ λατρεύουσα γέγονε μὲν εἴ 
τις ἄλλος ἐνταῦϑα νομίμως καὶ καλῶς καὶ βεβίωκεν 

16 εὐτάχτως" τραφεῖσα δ᾽ ἐν οἰκίᾳ γεωργῶν πενήτων, οὔτε 

ἀπὸ τέχνης οὐδὲν οὔτε ἀπ’ ἄλλης τινὸς ἐμπειρίας καὶ 
δυνάμεως ἐπιφερομένη κάτεισιν εἷς τὸ χρηστήριον, ἀλλ' 
ὥσπερ ὃ Ξενοφῶν οἴεταν δεῖν ἐλάχιστα τὴν νύμφην ἰδοῦ- 
σαν ἐλάχιστα δ᾽ ἀκούσασαν εἷς ἀνδρὸς βαδίζειν, οὕτως 

20 ἄπειρος χαὶ ἀδαὴς ὀλίγου δεῖν ἁπάντων καὶ παρϑένος 
ὡς ἀληθῶς τὴν ψυχὴν τῷ ϑεῷ σύνεστιν. ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
ἐρωδιοῖς οἰόμεϑα καὶ τροχίλοις καὶ χόραξν χρῆσϑαν 
φϑεγγομένοις σημαίνοντα τὸν ϑεόν, καὶ οὐκ ἀξιοῦμεν, ἧ 
ϑεῶν ἄγγελοι καὶ κηρυχές εἶσε, λογικῶς ἕχαστα καὶ 

25 σαφῶς φράζειν" τὴν δὲ τῆς Πυϑίας φωνὴν καὶ διάλεχτον 
ὥσπερ ἘΞ ἐκ ϑυμέλης, οὐκ ἀνήδυντον οὐδὲ λιτὴν ἀλλ᾽ ἐν 
μέτρῳ χαὶ ὄγκῳ καὶ πλάσματι καὶ μεταφοραῖς ὀνομάτων 
καὶ μετ᾽ αὐλοῦ φϑεγγομένην περιηχεῖν ἀξιοῦμεν. 

28. “Τί οὖν φήσομεν περὶ τῶν παλαιῶν; οὐχ ὃν 
ΥΩ ἢ 

2 Πανδάρῳ --- Πάνδαρος |ἰδνὶ: οονΡ, ϑιθρηδηιβὶ 98. ϑεοῦ πλέ- 
οντος χἂν ἐπιρρεπῶς Ἰἰθεὶ ΟΥ, ϑυϊάλθ 5. ν. διπὸς οὑπὶ ἁάπη. Εποϑίθυὶ 
4 ἀλλ᾽ ἐγίγνωσχεν) ἰΐαὰ Βερπαγάἀακὶ5 (ἀλλὰ ἐγίνωσχε Χγ].): ἀλλὰ γίνωσκε 
9---10 φωνὴν- ἔπεμψεν) δώμην-ἔπεμνψαν 1ἰδιὶ ([ο5ῖε Βονπανὰ.; πἴ81} ποῖαϊ 
Ττθα): ὁογΡ. Βοῖβκο 18 τραφεῖσα Βα511.: γραφεῖσα 25 σαφῶς 
Βεῖβκο: σοφῶς 20 ΙΔ6. ἰπ οοἀά. 10 Ι1ἰῤ: ρμᾳΐο π1}] πἰϑδὶ τραγωδίαν 
ΒΌΡΡΙ πάθη 6586 21 μέτρῳ χαὶ ὄγχῳ] μέτρων ὄγκῳ οοπη)]. Βεἶδκθ 
28 περιηχεῖν (παρηχεῖν ϑευυαρ δ κὶ5) δορίρϑὶ: παρέχειν 

ῬΙαΐατοαὶ Ῥυγιμϊοὶ ἀϊα]οσὶ ἐγ θβ 4 

(θ09ο, 7, δ) 
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ἀλλὰ πλείονα, οἶμαι. πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ εἴρηται, 
τὰ πλεῖστα κἀκεῖναι καταλογάδην ἀπεφϑέγγοντο. δεύ- 
τερον δὲ καὶ σωμάτων ἤνεγχε κράσεις καὶ φύσεις ὃ χρόνος 
ἐχεῖνος εὔρουν τι καὶ φορὸν ἐχούσας πρὸς ποίησιν, αἷς 
εὐθὺς ἐπεγίγνοντο προϑυμίαν καὶ ὁρμαὶ καὶ παρασκευαὶ 
ψυχῆς, ἑτοιμότητα ποιοῦσαι μικρᾶς ἔξωϑεν ἀρχῆς καὶ 
προτροπῆς τοῦ φαντασιιχοῦ δεομένην, ὡς εὐθὺς ἕλχεσϑαν 
πρὸς τὸ οἰκεῖον οὐ μόνον, ὡς λέγει Φιλῖνος, ἀστρολόγους 

καὶ φιλοσόφους, ἀλλ᾽ ἐν οἴνῳ τε πολλῷ καὶ πάϑει γιγνο- 
μένων, οἴκτου τινὸς ὑπορρυέντος ἢ χαρᾶς προσπεσούσης, 
᾿ὠλίσϑανεν εἷς ἐνῳδὸν (ὐαριστὺςν γῆρυν᾽, ἐρωτιχῶν τε 
κατετίμτελαντο μέτρων καὶ ἀσμάτων τὰ συμπόσια καὶ τὰ 
βιβλία γραμμάτων. ὁ δ᾽ Εὐριπίδης εἰπὼν ὡς " Ἔρως" 
ποιητὴν “διδάσκει, κἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν᾽ ἐνενόησεν, ὅτι 
ποιητικὴν καὶ μουσικὴν Ἔρως. δύναμιν οὐκ ἐντίϑησιν, 
ἐνυπάρχουσαν δὲ κινεῖ καὶ ἀναϑερμαίνεν λανϑάνουσαν καὶ 
ἀργοῦσαν. ἢ μηδένα νῦν ἐρᾶν, ὦ ξένε, λέγωμεν, ἀλλὰ φροῦ- 
δον οἴχεσϑαι τὸν ἔρωτα, ὅτι μέτροις οὐδεὶς οὐδ᾽ ὠδαῖς 'δίμφα 
παιδείους᾽ ὡς Πίνδαρος ἔφη 'τοξεύεν μελιγάρυας ὕμνους; 

ἀλλ ἄτοπον" ἔρωτες χὰρ ἔτι πολλοὶ τὸν ἄνθρωπον 
ἐπιστρέφονταν, ψυχαῖς {δὲ ὁμιλοῦντες οὐκ εὐφυῶς οὐδ᾽ 
ἑτοίμως πρὸς μουσικὴν ἐχούσαις, ἄναυλον μὲν καὶ ἄλυρου 
λάλον δ᾽ οὐδὲν ἧττόν εἶσι καὶ διάπυρον τῶν παλανῶν" 
ἔτι {δὲ οὐδὲ ὅσιον εἰπεῖν [ἢ καλὸν] ὡς ἀνέραστος ἦν ἡ 
᾿Αχαδήμεια καὶ ὃ Σωχράτους καὶ Πλάτωνος χορός, ὧν 
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2ὅ 
-Ὁ- »“ο. ’ 3 - λόγοις μὲν ἐρωτικοῖς ἐντυχεῖν ἔστι, ποιήματα δ᾽ οὔκ 

ἀπολελοίπασι. τί δὲ ἀπολείπεν τοῦ λέγοντος ἐρωτικὴν 
------.σλ’ὶ 

Ἴ πεοτροπῆς ἴιοῖδκο: παρατροπῆς ᾿ δεομένην ἈοῖδΚΘ: δεομένης 
11 ὀαριστὺς ΒαρρΙθν1: ἰδὸ. ἴῃ οοὐά. 8 1. 51 ᾿ορᾶβ ὠλέσϑαγ᾽ 
εἰς βολζουΐα ἱπίθρυυπι ΒΔ} 68 18 εἰπὼν Α51}66η518: ἐπιὼν {} 
διδάσχει ποιητὴν ὡς ἔρως Β 14 ἐνενόησεν ΨΥ γιζθπθδοι: ἐννοῆσαι 
19 παιδείους οοἀά. Ριπάαν!: παιδίοις, Οδίοναπι ρυΐο Ρἰπάαραιῃ 56 ]- 
ρβίβδο ῥέμφ᾽ ἐπ’ αἴζήοις μελιγάρυας εοἀά. ΡΙμάανὶ : μελιγηρέας 20 ἔτι 
πολλοὶ (ὅτι πολλοὶ ΑΙὰ. εὖ 6οἀά. δηΐῖο Παθθηθγαι) Βοῖβκο: ὅτε σολὺ 
Ἰργῖ. ἐπὶ πολὺ ὁοη). Επηρορ.. 21 δὲ δἀάϊάϊι βεῖδκο 24 ἔτι δὲ 
ἰάθπι: ὅτε [ ἢ χαλὸν 560]υϑῖ. νἱἀοίαν ν6] δχ δάβογιρῖο χαλὸν ν6] 6Χ 
νᾶνΐα ἰοοιἴοπθ ἐγχαλεῖν μΓῸ εἰπεῖν οὐἴυπι ἴῃ τοΧίαπι ἸΡγδρϑῖββθο 21 ἀπο- 
λείπει Ταγποῦ.: ἀπολιπεῖν 
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μόνην γεγονέναι Σαπφὼ γυναικῶν μαντικὴν {εἴ τις ἅπο- 
φαΐίνεν μόνην) γεγονέναν Σίβυλλαν καὶ ᾿Δριστονίχαν καὶ 
ὅσαν διὰ μέτρων ἐϑεμίστευσαν; ὃ μὲν γὰρ οἶνος, ὡς 
ἔλεγε Χαιρήμων, ’τοῖς τρόποις κεράγννυται᾽ τῶν πινόντων᾽ 

δ δὲ μαντικὸς ἐνθουσιασμός, ὥσπερ ὃ ἐρωτιχός, χρῆται 
τῇ ὑποκειμένη δυνάμει καὶ κινεῖ τῶν δεξαμένων ἕκαστον 
καϑ' ὃ πέφυκεν. 

24, “Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῆς προνοίας 
σχοποῦντες, ὀψόμεϑα πρὸς τὸ βέλτιον γεγενημένην τὴν 

τὸ μεταβολήν. ἀμοιβῆ γὰρ ἔοικε νομίσματος ἡ τοῦ λόγου 
χρεία, καὶ δόκιμον καὶ αὐτοῦ τὸ σύνηϑές ἐστι καὶ γνώ- 
ριμον, ἄλλην ἐν ἄλλοις χρόνοις ἰσχὺν λαμβάνοντος. ἦν 
οὖν ὅτε λόγου νομίσμασιν ἐχρῶντο μέτροις καὶ μέλεσι καὶ 
ὠδαῖς, πᾶσαν μὲν ἱστορίαν καὶ φιλοσοφίαν πᾶν δὲ πάϑος 

16 ες ἁπλῶς εἰπεῖν καὶ πρᾶγμα σεμνοτέρας φωνῆς δεόμενον 
εἷς ποιητιχὴν καὶ μουσικὴν ἄγοντες.". οὐ γὰρ μόνον νῦν 

ὀλίγον μόλις ἐπαΐουσι, τότε δὲ πάντες ἠχροῶντο καὶ 
ἔχαιρον ἀδομένοις ᾿μηλοβόται τ᾽ ἀρόταν τ᾽ ὀρνιχολόχοι τε 
κατὰ Πίνδαρον" ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς πρὸς ποιητικὴν ἐπιτηδειό- 

οο τῆτος οἱ πλεῖστον διὰ λύρας καὶ ὠδῆς ἐνουϑέτουν ἐπαρ- 
ρησιάζοντο παρεκελεύοντο, μύϑους καὶ παροιμίας ἐπέ- 
ραννον, ἔτι δὲ ὕμνους ϑεῶν εὐχὰς παιᾶνας ἐν μέτροις 
ἐποιοῦντο καὶ μέλεσιν οἵ μὲν δι εὐφυΐαν οἵ δὲ διὰ 
συνήϑειαν. οὐχοῦν οὐδὲ μαντικῇ κόσμου καὶ χάριτος 

25 ἐρϑόνεν ὁ ϑεὸς οὐδὲ ἀπήλαυνεν ἐνθένδ᾽ ἠτιμωμένην 
μοῦσαν τοῦ τρίποδος, ἀλλὰ ἐπήγετο μᾶλλον, ἐγείρων τὰς 
ποιητικὰς ζχαὶν ἀσπαζόμενος φύσεις, αὐτός τε φαντασίας 

ἐνεδίδου καὶ συνεξώρμα τὸ σοβαρὸν χαὶ λόγιον ὡς ἁρμόττον 
καὶ ϑαυμαζόμενον. ἐπεὶ δέ, τοῦ βίου μεταβολὴν ἅμα 

ϑυταῖς τύχαις καὶ ταῖς φύσεσι λαμβάνοντος, ἐξωθοῦσα τὸ 
-«-«““ὍἍλλσλσσς. 

1. 1ἴὰ Θοιηρ]ονΐ ᾿Ιδουπᾶπι ροδὶ μαγτιχὴν ἴῃ Ε' 18 1{{|., ἴα Β 15. (ὁ) 
μαντιχὴν ζφασχων μόνην) Ταγποθὰβ 18 μηλοβόταν τ᾿ Εχ Ρίη- 
ἄδγο βυρρ]. ΧγΙαπάοδι: 146. 12 τ. ἴπ οοάἀἀ. [τ᾽ ὀρνιχολόχοι τε] τε 
ὀρνυιϑολόγοι τε Ἰἰθνὶ 21 μύϑους καὶ παροιμίας] ἴα ΝΥ γ(τοπΡ 80}, 
Επηρογίαϑ : Πδ.] νὰ] μος μαθθηΐ (Του) νοὶ -οἐς χαὶ -ἕαις (Βευ παν ἀδΚ15). 
{Πε|π|Δ Ἰοραπῦαν ἱπ οἀ Ἰο πὶ θὰ5 δαΐο θαθθηθγαμ 25 ἐγϑένδ᾽ ἠτιμωμένην 
Μαάνὶρ: ἐνθένδε τιμωμένην 11 χαὶ δἀά. Ψαυϊοοθῖίας 

4Ἑ 

(Ρὲ, 16 Νὴ 

(βίῃ πι 1, 68) 
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περιττὸν ἡ χρεία κρωβύλους τε χρυσοῦς ἀφήρει καὶ ξυστί- 

δας μαλακὰς ἀπημφίαζε καί που καὶ κόμην σοβαρωτέραν 
ἀπέκειρε καὶ ὑπέλυσε κόϑορνγον, οὐ φαύλως ἐϑιζομένων 
ἀντικαλλωπίζεσϑαι πρὸς τὴν πολυτέλειαν εὐτελείᾳ καὶ τὸ 
ἀφελὲς καὶ λιτὸν ἐν κόσμῳ τίϑεσϑαν μᾶλλον ἢ τὸ σοβα- δ 
ρὸν καὶ περίεργον" οὕτω τοῦ λόγου συμμεταβάλλοντος 
ἅμα καὶ συναποδυομένου, κατέβη μὲν ἀπὸ τῶν μέτρων 
ὥσπερ ὀχημάτων ἡ ἱστορία καὶ τῷ πεζῷ μάλιστα τοῦ 
μυϑώδους ἀπεκρίϑη τὸ ἀληϑές" φιλοσοφία δὲ τὸ σαφὲς 

καὶ διδασκαλικὸν ἀσπασαμένη μᾶλλον ἢ τὸ ἐκχπλῆττον, 
διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν ζήτησιν᾽ ἀπέπαυσε δὲ τὴν Πυϑίαν 
ὁ ϑεός 'πυρικάους᾽ μὲν ὀνομάζουσαν τοὺς αὑτῆς πολίτας 
ἐὀφιοβόρους᾽ δὲ τοὺς Σπαρτιάτας “ὀρεᾶνας᾽ δὲ τοὺς ἄνδρας 
'ὀρεμπότας᾽ δὲ τοὺς ποταμούς: ἀφελὼν δὲ τῶν χρησμῶν 
ἔπη καὶ γλώσσας καὶ περιφράσεις καὶ ἀσάφειαν, οὕτω 
διαλέγεσϑαν παρεσκεύασε τοῖς χρωμένοις ες νόμον τε 

πόλεσι διαλέγονται καὶ βασιλεῖς ἐντυγχάνουσι δήμοις καὶ 
καϑηγηταὶ διδασκαλιῶν ἀκροάταις, πρὸς τὸ συνετὸν καὶ 
πιϑανὸν ἁρμοζόμενος. 

20. Εὖ γὰρ εἰδέναν χρὴ τὸν ϑεόν, ὡς φῆσι Σο- 
φοκλῆς, (Εν. τος ΚΝ) 

'σοφοῖς μὲν αἰνιχτῆρα ϑεσφάτων ἀεί, 
σχαιοῖς δὲ φαῦλον κἀν βραχεῖ διδάσκαλον." 

μετὰ δὲ τῆς σαφηνείας καὶ ἡ πίστις οὕτως ἐστρέφετο 
συμμεταβάλλουσα τοῖς ἄλλοις πράγμασιν, ὥστε πάλαν μὲν 
τὸ μὴ σύνηϑες μηδὲ κοινὸν ἀλλὰ λοξὸν ἀτεχνῶς καὶ περι- 
πεφρασμένον εἰς ὑπόνοιαν ϑειότητος ἀνάγοντας ἐχπλήτ- 
τεσϑαι καὶ σέβεσϑαν τοὺς πολλούς" ὕστερον δὲ τὸ σαφῶς 
χαὶ ῥᾳδίως ἕκαστα καὶ μὴ σὺν ὄγκῳ μηδὲ πλάσματι 
μανϑάνειν ἀγαπῶντες ἠτιῶντο τὴν περικειμένην τοῖς 

θ οὕτως Ε ᾿᾿ τοῦ λόγου [,βοπΐουβ: τῷ λόγῳ 11 διὰ λόγων ἐπου- 
εἴτο τὴν ζήτησιν Ἀεῖδκο: τὴν διὰ λόγων ἐποιεῖτο ζήτησιν 18 ἀοη8016 
ἀθ μἴδϑοθ ποιμίμὶθι8 μοῦ θ0Κ, ΑΘΊΔΟΡμ. Ρ. 845. Νοβοῖο δ οὔπι ὀφιοβόροι 
οθπΐογοπάα βἰζ νὸχ ΟΡ βουτα ὀφιηβοσίη ἴα {ἴτα]ο Ὅσο πιοῖγῖοο. (απ. 58 
5. Π08ᾶ6 πιθ8 8) 1 οὕτως ἃ 15 διϑασχαλιῶν ἀκροάταις βΒοΡΙρϑ1: δὲ- 
ϑαοκάλων ἀχροῶνταν 28 βραχὺ Β 20 ἀλλὰ λοξὸν Ἀεῖδκθ: ἀλλ᾽ ἄδοξον 
231 ϑείοτητος ΝΥ γιῖ.: ὁσιύτητος 
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χρησμοῖς ποίησιν, οὐ μόνον ὡς ἀντιπράττουσαν τῆ νοήσει 
πρὸς τὸ ἀληϑὲς ἀσάφειάν τε καὶ σκιὰν τῷ φραζομένῳ 
μιγνύουσαν, ἀλλὰ ἤδη καὶ τὰς μεταφορὰς καὶ τὰ αἰνίγματα 

χαὶ τὰς ἀμφιβολίας, ὥσπερ μυχοὺς καὶ καταφυγὰς ἐν- Β 
δ δύεσθαι καὶ ἀναχωρεῖν τῷ πταίοντι πεποιημένας τῆς 

μαντικῆς, ὑφεωρῶντο. πολλῶν δὲ ἦν ἀκούειν ὅτι ποιη- 
τιχοί τινες ἄνδρες ἐχδεχόμενον τὰς φωνὰς καὶ ὑπολαμβά- 
γοντες ἐπικάϑηνται περὶ τὸ χρηστήριον, ἔπη καὶ μέτρα 
καὶ ῥυθμοὺς οἷον ἀγγεῖα τοῖς χρησμοῖς ἐκ τοῦ προστυ- 

τὸ χόνγτος περιπλέχοντες. Ὀνομάχριτον δ᾽ ἐκεῖνον καὶ 
ὁ προδόται ὁ καὶ Κιναίϑωνες ὅσην αἰτίαν ἠνέγκαντο 
τῶν χρησμῶν, ὡς τραγῳδίαν αὐτοῖς καὶ ὄγκον οὐδὲν δεο- 
μένοις προσϑέντες, ἐῶ λέγειν οὐδὲ προσίεμαι τὰς δια- 
βολάς. πλείστης μέντον ποιητικὴν ἐνέπλησεν ἀδοξίας τὸ Ὁ 

τὸ ἀγυρτικχὸν καὶ ἀγοραῖον καὶ περὶ τὰ Μητρῷα καὶ Σερά- 
πεια βωμολοχοῦν χαὶ πλανώμενον γένος, οἵ μὲν αὐτόϑεν 
οὗ δὲ κατὰ κλῆρον ἔκ τινων γραμματείων χρησμοὺς περαί-- 
γοντες οἰχέταις καὶ γυναίοις ὑπὸ τῶν μέτρων ἀγομένοις 

μάλιστα καὶ τοῦ ποιητικοῦ τῶν ὀνομάτων: ὅϑεν οὐχ 
20 ἥκιστα ποιητικὴ δοκοῦσα κοινὴν ἐμπαρέχειν ἑαυτὴν ἀπα- 

τεῶσν καὶ γόησιν ἀνϑρώποις καὶ ψευδομάντεσιν ἐξέπεσε 
τῆς ἀληϑείας καὶ τοῦ τρίποδος. 

20. “Οὐ τοίνυν ϑαυμάσαιμ᾽ ἄν, εἰ διπλόης τινὸς 

ἔδει χαὶ περιαγωγῆς καὶ ἀσαφείας ἔστιν ὅτε τοῖς πα- 
35 λαιοῖς. οὐ γὰρ ὃ δεῖνα μὰ 4ία κατέβαινε περὶ ὠνῆς Ὁ 

ἀνδραπόδου χρησόμενος οὐδὲ ὁ δεῖνα περὶ ἐργασίας, ἀλλὰ 
πόλεις μέγα δυνάμεναι καὶ βασιλεῖς καὶ τύραννον μέτριον 

ὅ πεποιημένας Μεεϊνίδο: πεποιημένα 8. ἐπιχάϑηνται Ἐπιρογίυ8: 
ἔτι χάϑηνται 11 προδόται] προδόται Ἐ. 6] ἩΗρόδωροι (φαοά τπᾶ- 
11π|}) οὑπὶ Βοἰβκίο βου θοπάσπι ν6] πρόδικον οὑπὶ Βοίζοπϊο (θα. ΜΙμοί. 
ΒοιΙ. 1852) [ Κιναίϑωνες Βοΐζοπ (οβεοῖ: χιγέσωγες 12 ἐπὶ τῶν 
χρησμῶν ΒεΙδκο || οὐδθὲν Π|θνῖ. 18 προσίεμαι τὰς διαβολας] προσεῖναι 
τὰς μεταβολὰς ᾿ἰῦτὶ. ΝΥ γεοαΡ Δ ο οἱ ΕἸ ΥὶΪ βαπὶ 486 ἀραϊ, 564 ἴαΐθοῦ 
16 δᾶθ ΠΟ 8818 ἱπίθ! Προ γθ, ϑαβρίογα6 Υἱζίαπι ἃ] 115 ἰᾶΐθγθ. ϑὶ 
βογὶρίαπι ἐχϑίαγοι ὅσην αἰτίαν ἠνέγχαντο τῶν χρησμῶν τῆς διαβολῆς, 
ὡς--προσϑέντες, ἐῶ λύειν οἷς προσήκει ἰπἰο!]Πρόγει 14 ποιητικὴν 
Ταυγπθθυβ: ποιητιχῆς 17 γραμματείων ΒοΓγπᾶγάδκὶ5: γραμματέων 
20 ποιητιχὴ] ἡ ποιητικὴ Ἀεῖὶδβκθ 2 χατέβαινε μὰ δία Β 
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οὐδὲν φρονοῦντες ἐνετύγχανον τῷ ϑεῷ περὶ πραγμάτων ἘΚ Ἄ' 

οὗς ἀνιᾶν καὶ παροξύνειν ἀπεχϑείᾳ πολλὰ τῶν ἀβουλήτων 
ἀκούοντας οὐχ ἐλυσιτέλει τοῖς περὶ τὸ χρηστήριον. οὗ 
πείϑεται γὰρ ὁ ϑεὸς ὥσπερ νομοϑετοῦντι τῷ Εὐριπίδῃ 
χαὶ λέγοντι (Ῥοου. 958) δ 

Φοῖβον ἀνθρώποις μόνον 
χρῆν ϑεσπιῳδεῖν.; 

χρώμενος δὲ ϑνητοῖς ὑπηρέταις καὶ προφήταις, ὧν κή- 
δεσϑαι προσήκει καὶ φυλάττειν, ὅπως ὑπ᾽ ἀνϑρώπων 
οὐχ ἀπολοῦνταν πονηρῶν ϑεῷ λατρεύοντες, ἀφανίζειν μὲν 
οὐ ϑέλει τὸ ἀληϑές, παρατρέπων δὲ τὴν δήλωσιν αὐτοῦ 

χαϑάπερ αὐγὴν ἐν τῆ ποιητικῆ πολλὰς ἀνακλάσεις λαμ- 
βάνουσαν καὶ πολλαχοῦ περισχιζομένην, ἀφήρεν τὸ ἀντί- 
τυπον αὐτοῦ καὶ σκληρόν. ἦν δὲ ἄρ᾽ ἃ καὶ τυράννους 
ἀγνοῆσαι καὶ πολεμίους {ἔδει μὴ προαισϑέσϑαι. τούτοις τὸ 

οὖν περιέβαλεν ὑπονοίας καὶ ἀμφιλογίας, αἵ, πρὸς ἕτέ- 
ρους ἀποχρύπτουσαι τὸ φραζόμενον, οὐ διέφευγον αὐτοὺς 
οὐδὲ παρεχρούοντο τοὺς δεομένους καὶ προσέχοντας. ὅϑεν 
εὐηϑέστατός ἔστιν ὁ τῶν πραγμάτων ἑτέρων γεγονότων, 
εἰ μηχέτι τὸν αὐτὸν ἡμῖν τρόπον ἀλλ᾽ ἕτερον οἴεταν δεῖν 20 
βοηϑεῖν ὁ ϑεός, ἐγκαλῶν καὶ συκοφαντῶν. 

μὰ 0 

21. “Ἔτι τοίνυν οὐδὲν ἀπὸ ποιητικῆς λόγῳ χρησιμώ- 
ἕερον ὑπάρχει τοῦ δεθέντα μέτροις τὰ φραζόμενα καὶ 
συμπλακέντα μᾶλλον μνημονεύεσϑαι καὶ κχρατεῖσϑαι. 
τοῖς μὲν οὖν τότε πολλὴν ἔδει μνήμην παρεῖναι" πολλὰ 36 
γὰρ ἐφράζετο καὶ τόπων σημεῖα καὶ πράξεων καιροὶ καὶ 
ϑεῶν Ἱερὰ διαποντίων χαὶ ἡρώων ἀπόρρητον ϑῆκαι καὶ 
δυσεξεύρετον μακρὰν ἀπαίρουσι τῆς Ελλάδος. ἴστε γὰρ 
τὸν Χῖον καὶ ἈΚρήτινον καὶ Γνησίοχον καὶ Φάλανϑον, 
--«“«““μ“χὐαλααλαλλάλαααλασσσα 

1 οὐϑὲν Ἰἰθδνῖ [ ροβὲ πραγμάτων Ἰδοῦπᾶπι ἱπάϊοαν!, ἔογία556 ἐϊά 5ὰρ- 
ρ]θπάδπ: οὐ τῶν τυχόντων χαὶ πολεμιχῶν ἐπιχειρημάτων 8 χρηστήριον 
ϑιθρδᾶπαβ: διχαστήριον 4 νομοϑετοῦγτι τῷ Εὐ. Ἀοῖδκε: τῷ Εὖ. νο- 
μοϑετοῦντι ἴ χρῆν Ἑαργὶρίάε5: χρῆ 14 ἄρ᾽ ἅ Μαάνϊξ: ἄρα 1 ἔδει 
Ροβὲ ἄρ᾽ ἅ βυρρ]. Μαάνὶ - 22 οὐδὲν εοἀά. 26 ἔδει 84511.: ἔτι 
28 μαχρὰν Βογρπαγάακὶβ: μαχρὸν ᾿ ἔστε γὰρ τὸν (τὸν ἰδρίταν ἱπ Βα51}.} 
Ἀεῖβκο: εἰς γὰρ τὸ 29 χαὶ Γνησίοχον 5εγρ5ῖ: καὶ. . νήσιχον (ἴΔ6. 2 
πε.) Ε: χα... νήσιχον ([ἰᾶς. 2 τι.) Β| «Φάλανθον Βαβι}. «Ῥάλαινϑον 

ΝΟ νι, ἐ«....... 
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ἄλλους τε πολλοὺς ἡγεμόνας στόλων ὅσοις ἔδει τεχμηρίοις 
ἀνευρεῖν τὴν δεδομένην ἑκάστῳ καὶ προσήκουσαν ἵδρυσιν" 
ὧν ἔνιοι χαὶ διημάρτανον, ὥσπερ Βάττος. ἢ ἔλεξε ὁ γὰρ 
ἐχπεσεῖν οὐ καταλαβὼν ἐφ᾽ ὃν ἐπέμφϑη τόπον᾽ εἶτα ἧκε 

δ δεύτερον ποτνιώμενος. ὑπειπὼν οὖν ὁ ϑεός 

αἱ τὺ ἐμεῦ “ιβύαν μαλοτρόφον οἶσϑας ἄρειον, 

μὴ ἐλθὼν ἐλϑόντος, ἄγαν ἄγαμαι σοφίην σεῦ. 

οὕτω πάλιν αὐτὸν ἐξέπεμιψε. «“ὐσανδρος δὲ καὶ παντά- 

πασιν ἀγνοήσας τὸν Ὀρχαλίδην λόφον καὶ ᾿Αλώπεκον 
τὸ προσαγορευόμενον καὶ τὸν Ὁπλίτην ποταμόν 

γῆς τε δράκονθ᾽ υἱὸν δόλιον κατόπισϑεν ἰόντα, 
μάχη κρατηϑεὶς ἔπεσεν ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις ὑπὸ Νεο- 

χώρου ᾿Δλιαρτίου ἀνδρὸς ἀσπίδα φοροῦντος ἐπίσημον 
ὄφιν ἔχουσαν. ἄλλα δὲ τοιαῦτα πολλὰ δυσκάϑεκτα καὶ 

τὸ δυσμνημόνευτα τῶν παλαιῶν διεξιέναι πρὸς ὑμᾶς εἰδότας 
οὐχ ἀναγκαῖόν ἐστι. 

28, “Τὰ δὲ νῦν πράγματα καϑεστῶτα, περὶ ὧν ἐρω- 
τῶσι τὸν ϑεόν, ἀγαπῶ μὲν ἔγωγε καὶ ἀσπάζομαι" πολλη 
γὰρ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, πέπαυται δὲ πόλεμος, καὶ πλάναι 

20 χαὶ στάσεις οὐκ εἰσὶν οὐδὲ τυραννίδες, οὐδ᾽ ἄλλα νοσή- 
ματα καὶ κακὰ τῆς Ἑλλάδος ὥσπερ πολυφαρμάχων δυνά- 
μεων χρήζοντα καὶ περιττῶν. ὅπου δὲ ποικίλον οὐδὲν 
οὐδὲ ἀπόρρητον οὐδὲ δεινόν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πράγμασι μικροῖς 
καὶ δημοτιχοῖς ἐρωτήσεις οἷον ἔν σχολῇ προτάσεις “εἶ 

25 γαμητέογν᾽ “εἰ πλευστέον᾽ “εἶ δανειστέον, τὰ δὲ μέγιστα 
πόλεων μαντεύματα φορᾶς καρπῶν πέρι καὶ βοτῶν ἐπι- 
γονῆς καὶ σωμάτων ὑγιείας" δνταῦϑα περιβάλλειν μέτρα 

2 διδομένην Β 38. ἔλεξε οογγυρΐυμῃ: 5' νθΡρὸ οὑπὶ ΒοΙβκίο ἔδοξε 
ΒΟΡΪΌ48, νἱχ ροΐοβί βίαν ἔἐχπεσεῖν 864, ἴρ50 πιοπαπίθ Ἀθίβκίο, οὐπ ἐψ εῦ- 
σϑαι νΕὶ 5ϊἷπι. πιι!ἃπάσπι. Ἐογίαβ56 βου θοπάσπι Βάττος, ὃς --- ἤλεξε γὰρ 
τὸ ἐχπεσεῖν οὐ καταλαβόντα ἐφ᾽ ὃν ἐπέμῳφϑη τόπον -- εἶτα χτλ. 0 αἱ 
τὺ ἐμεῦ οοἀά. Ηογοάοιϊ (ΤΥ, 157): δογυχμι 1060 ἱπ Εἰ γ15 ποϑέγ 8 μὲ ργδθ- 
πιΐϑϑὰ δος. 9 11{|. ἴῃ Εἰ, 8. ἱπ Β | μηλότροφον οἶδας ἄμεινον εοὐά, Ηρτο- 
ἀοὶ 9. Ὀρχαλίδην οοἀᾷ. ἱπ νἷϊ. ᾿γβαπάγὶ ΧΧΙΧ: ἀρχελίδην ἢ ̓ 4λώ- 
πεέχον ἰἰάθιῃ : ἀλωπήχον 11 δράχονθ᾽ ϑιθρμᾶπυβ ἱπ νἱΐ. ᾿υγβαπαρι: 
δράκοντα Ἰἰδγὶ 12 ὑπὸ Νεοχώρου “λιαρτίου] ὑφ᾽ ὧν ὁ χῶρος ἁλίαρ- 
του ἰδεῖ: ΘοΡΓ. Ἀοῖβκθ ὁ νἱΐα ᾿ γϑᾶηαγὶ 21 πολυδυνάμων φαρμάχων 
Ἀοῖϑκθ ργδϑῖθν ποοθϑϑίϊδῖθμι. (. ὑ. θ68 Ὁ. 217 ὑγιεέας Βογπαγάἀακὶβ ὑγείας 
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χαὶ πλάϊτειν περιφράσεις καὶ γλώσσας ἐπάγειν πύσμασεν 

ἁπλῆς καὶ συντόμου δεομένοις ἀποχρίσεως, ἔργον ἐστὶ 

φιλοτίμου σοφιστοῦ καλλωπίζοντος ἐπὶ δόξη χρηστήριον. 
ἡ δὲ Πυϑία καὶ καϑ᾽ αὑτὴν μὲν ἔστι γενναία τὸ ἦϑος, 
ὅταν δὲ ἐχεῖ κατέλθῃ καὶ γένηταν παρὰ τῷ ϑεῷ πλέον δ 
(οὐδὲν αὐτῇ τῆς ἀπὸ λόγων) ἐν ἐχείνῳ μέλει δόξης καὶ 
ἀνϑρώπων ἐπαινούντων ἢ ψΨνεγόντων. 

29, “Ἔδεν δὲ ἴσως χαὶ ἡμᾶς ἔχειν οὕτως" νῦν δὲ 
ὥσπερ ἀγωγιῶντες καὶ δεδιότες, μὴ τρισχιλίων ἐτῶν 
ἀποβάλη δόξαν ὁ τόπος καὶ τοῦ χρηστηρίου καϑάπερ τὸ 
σοφιστοῦ διατριβῆς ἀποφοιτήσωσιν ἔνιον καταφρονή- 
σαντες, ἀπολογούμεϑα καὶ πλάσσομεν αἰτίας χαὶ λόγους 
ὑπὲρ ὧν οὔτε ἴσμεν οὔτε εἰδέναν προσῆκον ἡμῖν ἐστε" 
παραμυϑούμενοι τὸν ἐγκαλοῦντα καὶ πείϑοντες, οὐ χαί- 
ρειν ἐῶντες" 1 

“αὐτῷ γάρ “οἵ πρῶτον ἐνιηρώθαδάν ἔσται’ 

τοιαύτην ἔχοντι περὶ τοῦ ϑεοῦ δόξαν" ὥστε ταυτὶ μὲν τὰ 
προγεγραμμένα τῶν σοφῶν τό 'γνῶϑι σαυτόν' καὶ τό 
“μηδὲν ἄγαν᾽ ἀποδέχεσϑαν καὶ ϑαυμάζειν οὐχ ἥκιστα διὰ 
τὴν βραχυλογίαν ὡς πυκχνὸν χαὶ σφυρήλατον γοῦν ἐν 320 
ὀλίγῳ περιέχουσαν ὄγκῳ, τοὺς δὲ χρησμοὺς ὅτι συντόμως 
καὶ ἁπλῶς καὶ δι' εὐθείας τὰ πλεῖστα φράζουσιν αἰτιᾶσϑαι: 
καίτον τὰ τοιαῦτα μὲν ἀποφϑέγματα τῶν σοφῶν ταῦτο 
τοῖς εἷς στενὸν συνϑλιβεῖσι πέπονθε δεύμασιν" οὐ γὰρ 
ἔχει τοῦ νοῦ δίοψιν οὐδὲ (ἀντίληψινν), ἀλλ᾽ ἐὰν σκοπῆς 25. 
τί γέγραπταν καὶ λέλεκταν περὶ αὐτῶν τοῖς ὅπως ἕκαστον 
ἔχεν βουλομένοις καταμαϑεῖν, οὐ δᾳδίως τούτων λόγους 
ἑτέρους εὑρήσεις μαχροτέρους. ἡ δὲ τῆς Πυϑίας διά- 
΄“σΓ“ λα 

0 ᾿αοῦπδῃι ροβί πλέον (29 11π|. 'π Ε' 18 'π Β) 1ἴὰ Βαρρ]ον!: ἀθῖπάθ 
ΡΡῸ ᾿ἰργογαπι ἢ ἐχείνη βουῖϊρϑὶ ἂν ἐχείνῳ. αἀληϑείας, αοᾶ οοπ͵θοῖϊξ 
ΤΓΠΘΡαΒ, πο ϑυΐβοϊξ δὰ ἰδοῦπᾶπι ΘΟμΙΡ 6 πάδπι, ΠΘ6486 χω μἷς ἐχείνῃ 

δὰ ΒΙ ΡΥ]  γοΐορὶ ὀ 9 τρισχιλίων [μϑοπῖοαϑ: τρισχισμὸν Εὶ ἰάθιπααθ 
β'πθ βυποῖϊβ Β 10 ἀγνιηρώτερον Ἠοπιθιαϑ: ἀνεηρότερον . 19 ἀποδέ- 
χέσϑαι χτλ.] ἀποδέχεσϑε (ἰϊα ΑἸάϊΪπ8) --- ϑαυμάζετε - αἰτιᾶσϑε Ἀεῖδκε: 
αἰτιασϑῖε Βαθεῖ Β 20 γ61 ἀο]επάσιῃ ὡς νεὶ περιέχονται βου Βοπάππι 
28 χαίτοι βογῖρβὶ: χαί ἢ ταὐτὸ Βογπαγάδκῖβ: ταυτὸν 25 ἀντίληψιν) ἰξὰ 
σομρ]ονὶ Ἰδοαπᾶαι 18 Εἰς. ἰὼ Ε, 10 ἴῃ Β. διαύγειαν Ταγη. Ψα]α. 
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λεχῖος, ὥσπερ οἵ μαϑηματικοὶ γραμμὴν εὐϑεῖαν καλοῦσι 
τὴν ἐλαχίστην τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν, οὕτως οὐ 
ποιοῦσα καμπὴν οὐδὲ κύκλον οὐδὲ διπλόην οὐδὲ ἀμφι- 
βολίαν ἀλλὰ εὐθεῖα πρὸς τὴν ἀλήϑειαν οὖσα πρὸς δὲ 

5 πίστιν ἀνεπισφαλὴς καὶ ὑπεύϑυνος οὐδένα καϑ' αὑτῆς 
ἔλεγχον ἄχρι νῦν παραδέδωκεν, ἀναϑημάτων δὲ καὶ δώ- 

ρων ἐμπέπληκε βαρβαρικῶν καὶ “Ἑλληνικῶν τὸ χρηστήριον, 
οἰχοδομημάτων δὲ {κεχαλλώπικες κάλλεσι καὶ κατασκευαῖς 
᾿Ἀμφικτυονικαῖς. ὁρᾶτε δήπουθεν αὐτοὶ πολλὰ μὲν ἐπε- 

τὸ χεισμένα τῶν πρότερον οὐκ ὄντων, πολλὰ δὲ ἀνειλημμένα 
τῶν συγκεχυμένων καὶ διεφϑαρμένων. ὡς δὲ τοῖς εὖϑα- 
λέσι τῶν δένδρων ἕτερα παραβλαστάνγει, καὶ τοῖς “ελφοῖς 

ἡ Πυλαία συνηβᾷ καὶ συναναβόσκεται, διὰ τὰς ἐντεῦϑεν 

εὐπορίας σχῆμα λαμβάνουσα καὶ μορφὴν καὶ κόσμον 
16 ἱερῶν χαὶ συνεδρίων καὶ ὑδάτων οἷον ἐν χιλίοις ἔτεσι 

τοῖς πρότερον οὐκ ἔλαβεν. οἵ μὲν οὖν περὶ τὸ Γαλάξιον 
τῆς Βοιωτίας κατοιχοῦντες ἤσϑοντο τοῦ ϑεοῦ τὴν ἐπε- 

φάνειαν ἀφϑονίᾳ καὶ περιουσίᾳ γάλακτος" (Ρτ. «ἄοθ5ρ. 90 Β) 

προβάτων γὰρ ἔκ πάντων κελαάρυξεν, 
22) ὡἧ΄ς ἀπὸ χρηνᾶν φέρτατον ὕδωρ, 

ϑάλεον γάλα" τοὶ δ᾽ ἐπίμπλων ἐσσύμενοι πίϑους" 
ἀσκὸς δ᾽ οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίνυ᾽ ἐν δόμοις, 

ἐ πέλλαι δὲ [ξυλινοὶ πίϑοι] πλᾶσϑεν ἅπαντες. ὦ 

ἡμῖν δὲ λαμπρότερα καὶ κρείττονα καὶ σαφέστερα σημεῖα 
"56 τούτων ἀναδίδωσιν, ὥστιερ ἐξ αὐχμοῦ τῆς πρόσϑεν ἐρη- 

μίας καὶ πενίας εὐπορίαν χἄὶ λαμπρότητα καὶ τιμὴν 
πεποιηκώς. καίτον φιλῶ μὲν ἐμαυτὸν ἐφ᾽ οἷς ἐγενόμην 
εἷς τὰ πράγματα ταῦτα πρόϑυμος καὶ χρήσιμος μετὰ 

ὅ ἀγεπισφαλὴς Μαάνὶξ: ἐπισφαλὴς 8. χεχαλλαπικε (ἐκαλλώπιεσε 
Βογπαγὰδκ 5) δὰ [19 προβάτων [,ϑοπίουβ: προπάγτων 20 χρηγᾶν 

ὥ 
ΒοΙΈΚ. χρηγάων (ἃ χρηνᾶν ογῖαιι ἢ) τὶ 21 ϑάλεον ἰάοιι: ϑήλεον 
22 δ᾽ ᾿ἰρΡὶ ποῦ οἰϊάσηξ [οὔτε] οντέ Εἰ [Π ἐλίνυ᾽ ἐν Βεγεκ.: ἐλέννυε 
28 πέλλαε --- ἅπαντες. Ἠδοο ἀεάϊ 5ἰουϊ οχβίδπε ἴῃ Εἰ Γῖ5. πἰδὶ φαοὰ οὕϊῃ 
ΑἸαΐπὰ πλᾶσϑεν ργο πλῆσϑεν 5οΓ]ρ5ῖ. υὑποὶβ ἱπο]υβὶ ξυλινοὶ πίϑοι, εϑ8ἴ 
Θπῖηι Θ]οθϑθᾶ δὲ πέλλαι, αὐ νἱάϊξ Τουρίυβ (οἴ. ΤῆοβαυΡ. 5. πέλλα). 
πελλαὶ γὰρ λιϑινοί τε πέϑοι πλᾶσϑεν ἅπαντες Βοιξῖκ. 
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Πολυχράτους καὶ ΠΠετραίου, φιλῶ δὲ τὸν χκαϑηγεμόνα 
ταύτης τῆς πολιτείας γενόμενον ἡμῖν καὶ τὰ πλεῖστα 

, “δῃ, , ᾿ Ἀ ΄ ἈἘ3Κ » ᾽ 3 

τούτων ἐχφροντίζοντα καὶ παρασχευάζοντα ἀλλ᾽ οὐκ 
» ΕΠ [χ 4 Ἁ ’ Α ΒῚ 

ἔστιν [ἄλλως ὅτι] τηλικαύτην καὶ τοσαύτην μεταβολὴν ἐν 
ὀλίγῳ χρόνῳ γενέσϑαινι δι' ἀνθρωπίνης ἐπιμελείας, μὴ 5 
ϑεοῦ παρόντος ἐνταῦϑα' καὶ συνεπιϑειάζοντος τὸ χρηστή- 
ριον». 

90. “4΄1λ᾽ ὥσπερ᾽ ἐν τοῖς τότε χρόνοις ἦσαν οὗ τὴν 
λοξότητα τῶν χρησμῶν καὶ ἀσάφειαν αἰτιώμενοι, καὶ νῦν 
εἰσὶν οἱ τὸ λίαν ἁπλοῦν συκοφαντοῦντες. ὧν παιδικόν τὸ 

ἐστι χομιδῆ καὶ ἀβέλτερον τὸ πάϑος" καὶ γὰρ οἱ παῖδες 
ΕΣ -“ Ἀ ε͵ Χ ΕῚῚ 7 .-ς 

ἴριδας μᾶλλον καὶ ἅλως καὶ κομήτας ἢ σελήνην καὶ ἥλιον 
ὁρῶντες γεγήϑασι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ οὗτοι τὰ αἰνίγματα 
καὶ τὰς ἀλληγορίας καὶ τὰς μεταφορὰς τῆς μαντικῆς, 
ἀνακλάσεις οὔσας πρὸς τὸ ϑνητὸν καὶ φανταστικόν, ἔπι- 15 
ποϑοῦσι' κἂν τὴν αἰτίαν μὴ ἱκανῶς πύϑωνται τῆς μετα- 
βολῆς, ἀπίασι τοῦ ϑεοῦ καταγνόντες, οὐχ ἡμῶν οὐδὲ αὑτῶν 

ὡς ἀδυνάτων ὄντων ἐξικνεῖσθαι τῷ λογισμῷ πρὸς τὴν τοῦ 
ϑεοῦ διάνοιαν. 
-α'͵αλλλααλαλαλάσλσσσααλαλλλλλλασλα, 

8 [Δ0. 25 1{π|, ἱπ Ε, 80 πῃ, Β 4 ἄλλως ὅτι 5θο]αβὶ: νἱἀεῖαν δὰ 
ἔστιν ἀβογιρίαπι ἔα]586 γᾶν. Ἰθοῖ. ὅτι 10 παιδιχὸν ΨΥ γείθηθδοι: 
χαὶ ἄδικον 11 καὶ γὰρ] ὡς γὰρ Βονπαγ κὶ8 [18 καὶ τὰς μεταφορὰς. 
[ιϑοπΐοαδβ: τῆς μεταφορᾶς. ᾿ 
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ΠΈΡΙ ΤῸΝ ΕΚΛΕΛΟΙΠΟΤΩΝ ΧΡΗΙΣΤΉΡΙΩΝ, 

ὥρα ΚΞ '- 

1. ᾿ἀξτούς τινας ἢ κύχγους, ὦ Τερέντιε Πρῖσκε, 

μυϑολογοῦσιν ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς γῆς ἐπὶ τὸ μέσον 

φερομένους εἷς ταὐτὸ συμπεσεῖν Πυϑοῖ περὶ τὸν καλού- 

δ μένον ὀμφαλόν' ὕστερον δὲ χρόνῳ τὸν Φαίστιον Ἔπι- 
μενίδην ἐλέγχοντα τὸν μῦϑον ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ καὶ λαβόντα 

χρησμὸν ἀσαφῆ χαὶ ἀμφίβολον εἰπεῖν. 
οὔτε γὰρ ἦν γαίης μέσος ὀμφαλὸς οὐδὲ ϑαλάσσης" 2.“ ( .ἡ.: 

εἰ δέ τις ἔστι, ϑεοῖς δῆλος ϑνητοῖσι δ᾽ ἄφαντος." 

τὸ ἐχεῖνον μὲν οὖν εἰχότως ὁ ϑεὸς ἠμύνατο, μύϑοὺυ παλαιοῦ 

καϑάπερ ζωγραφήματος ἀφῇ διαπειρώμενον. 
2. Ὀλίγον δὲ πρὸ Πυϑίων τῶν ἐπὶ Καλλιστράτου 

ἐτοῦν χκαϑ' ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐναντίων τῆς οἰχουμένης περά- 
τῶν ἔτυχον ἄνδρες ἱεροὶ δύο συνδραμόντες εἰς Δελφούς, 

ιὸ “ημήτριος μὲν ὁ γραμματικὸς ἐκ Βρεττανίας εἷς Ταρσὸν 
ἀναχομιζόμενος οἴκαδε, Κλεόμβροτος δ᾽ ὁ “ακεδαιμόνιος, 
πολλὰ μὲν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ περὶ τὴν Τρωγλοδυτικὴν 
πεπλανημένος, πόρρω δὲ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλαάσσης ἀνα- 

ΡΕΆΒΟΝΑΕ ΡΙΑΠΟΒΙ: 
ΛΑΜΠΡΙΑΟ, ΚΛΑΛΕΟΜΒΡΟΤΟΟ, ΔΙΔΥ͂ΜΟΟ, ΦΙΛΙΠΠΟΟ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΘΟ, ΑΜΜΩΝΙΟΟ, ἨΡΑΚΛΘΩΝ. 

8 ἦν γαίης Χγ πάθον: ἦν - γῆς (ἰγδηβροηῖϊξ Ὠ) ᾿ἰδγὶ [[0Ωοὔτε ργὸ 
οὐδὲ Ε οἱ Χγ]δπάεγ ἴῃ βἀϊίϊοπθ 11 δέαπ.} δια δά. 566. τηᾶπ8 ΒΑΓ. 
ἀποπειρ. ΔῈ ναι. Ροί, 12" ὀλίγων ὨΥ! Καὶ Ναὶ. Ῥεῖ" 18 τοῦ ἰῃβογυὶ 
Ι πρὸς ἡμᾶς Π, - 15 βρετανίας Απιῦτ, (ν ἴῃ ΓΑ5.) ἃ Ρεΐ. 11 γὴν 
Ροβὲ Τρωγλ. Ὡς ΕΑ Καὶ ναὶ. Ροΐ. 
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' 5 τ ͵ ᾽ νὰ ωὠειὍΚ ἃ 
πεπλευκὼς οὗ χατ᾽ ἐμπορίαν, ἀλλ᾿ ἀνὴρ φιλόϑεος μὲν ὧν 
χαὶ φιλόμαῤτιςς οὐσίαν δὲ ἔχων ἱκαγὴν καὶ τὸ πλείονα 
τῶν ἱχανῶν ἔχειν οὐχ ἄξιον πολλοῦ ποιούμενος ἐχρῆτο 
τῇ σχολῆ πρὸς τὰ τοιαῦτα, καὶ συνῆγεν ἱστορίαν οἷον 
ὕλην φιλοσοφίας, ϑεολογίαν ὥσπερ αὐτὸς ἐχάλει τέλος δ΄. 
ἐχούσης. νεωστὶ δὲ γεγονὼς παρ᾽ Γάμμωνα, τὰ μὲν ἄλλα ἡ 
τῶν ἐχεῖ δῆλος ἣν μὴ πάνυ τεϑαυμαχώς, περὶ δὲ τοῦ 
λύχνου τοῦ ἀσβέστου διηγεῖτο λόγον ἄξιὸν σπουδῆς λεγό- 
μένον ὑπὸ τῶν ἱερέων: αἰεὶ γὰρ ἔλαττον ἀναλίσκειν 
ἔλαιον ἔτους ἑχάστου, καὶ τοῦτο ποιεῖσϑαν τεχμήριον τὸ 
ἐχείγους τῆς τῶν ἐνιαυτῶν ἀνωμαλίας, τὸν ὕφεερον τοῦ 
προάγοντος ἀεὶ τῷ χρόνῳ βραχύτερον ποιούσης" εἰκὸς 
γὰρ ἐμ ἐλάττονν χρόνῳ τὸ δαπανώμενον ἔλαττον εἶναι. 

8. Θαυμασάντων δὲ τῶν παρόντων, τοῦ δὲ ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ καὶ γελοῖον φήσαντος εἶναι ἀπὸ μιχρῶν πραγμά- τ 
των οὕτω μεγάλα ϑηρᾶν, οὐ κατ᾽ ᾿4λκαῖον “ἐξ ὄνυχος τὸν 
λέοντα" γράφοντας; ἀλλὰ ϑρυαλλίδι καὶ λύχνῳ τὸν οὐρα- 

νὸν ὁμοῦ τι σύμπαντα μεϑιστάντας χαὶ τὴν μαϑηματιχὴν 
ἄρδην ἀναιροῦντας ὁ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ “οὐδέτερον᾽ ἔφη 
τούτων διαταράξεϊ τοὺς ἄνδρας" ἀλλὰ τοῖς μαϑηματικοῖς 50 
οὐχ ὑφήσονται τῆς ἀχριβείας, ὡς μᾶλλον ἂν ἐκχείγνους 

διαφυγόντα τὸν χρόνον ἐν κινήσεσι καὶ περιόδοις οὕτω 
μαχρὰν ἀφεστώσαις, ἢ τὸ μέτρον ἑαυτοὺς τοῦ ἐλαίου͵ 
προσέχοντας ἀεὶ διὰ τὴν ἀτοπίαν τῷ παραλόγῳ καὶ 
παραφυλάττοντας. τὸ δὲ μιχρὰ μὴ διδόναν σημεῖα 25 
γίγνεσϑαν μεγάλων, ὦ 4ημήτριε, πολλαῖς ἔσται τέχναις 

1 φιλόϑεος μὲν ὧν 5εγίρϑὶ: φιλόϑεώμων ἰδεῖ 2 φιλόμαντις 
βου ῖρβῖ: φελομαγνὴς γαῖ. Ρεῖ.; φιλομαϑὴς ΒΕ; φιλοφάνης τ6}]. {ἢ ι κί 
οπι. δὲ ΑἸὨΡΡ, ᾿ τὸ πλείονα] ὦ πλ. οοἄ. Ῥανπθθὶ 8 ἐχρῆτο] 5ρὶγίταπι ες 
ππαΐανἧξ, ἀπδπὶ Πἰςέογᾶπι ([οΓῖ. ε) ροβὲ ἢ ογαϑὶὲ ν8 11 ὕστερον 6 604. 580 { 
αἴεγὶ ΤΌγπεραβ: ἕτερον πιϑὶ οἴππεβ 18 ἐν ἐλάττονι] ἐν μαϑεῖ 50105 Ἑ 
16 γελοῖον ΑἸϑδν. Β: γέλοιον οοἴεγὶ [[ φύσαντος] ἀφέντος Ε' Ναῖ. ΑἸά.: 
φάντος Ε (αἴχαο ἰϊὰ ΧΥ]. ἰπ εἀ.) [1Τ γράφοντα ΑπιρΓ. 18 ὁμοῦ 
χαὶ τὰ σ. ἡ Ἑ Ναῖ. Ρεΐ. Κ΄ 19 οὐδέτερον] ἴΐὰ Ὁ Ν'ὶ ΒαΡΡ. (δὶ οὐδ᾽ ἕτερον) 
ΑἸθγ.; οὐδὲν ΓΟΙ͂Σ 0 τῆς μαϑηματιχῆς οὐχ ὑῷ. ἀχρ, ΕΒ 28 ἕαυ- 
τοὺς] αὐτοὺς ΑπιρΓ. Β Υ9 20 ἔσται 3 (εοπ͵θοογαὶ Ρεοΐαν 5); ἔστε 
οΘΙΘΙ. 
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χε 

ἐμποδών" ἐπεὶ καὶ πολλῶν μὲν ἀποδείξεις παραιρεῖσϑε 
πολλῶν δὲ προαγορεύσεις. καίτοι καὶ ὑμῖν οὐ μιχρὸν 
ἀποδείκνυταν πρᾶγμα, λεαίνεσϑαν ξυρῷ τὰ σώματα τοὺς 
- 2 ’ ᾿ « ᾿ 2 ’ ἈΈ3ξ . ᾿ 

ἥρωας, ἐντυχόντες γὰρ Ὁμήρῳ ξυρὸν ὀνομάσανγτι καὶ 

δανείζειν ἐπὶ τόχοις, ὅτι που 'χρέος ὀφέλλεσϑαι᾽ φησίν 
οὔτι νέον οὐδ᾽ ὀλίγον, ὡς τοῦ ὀφέλλεσθϑαν τὸ αὔξεσθαι 
δηλοῦντος. αὖϑις δὲ τὴν νύχτα ᾿ϑοήν᾽ εἰπόντος, ἄγα- 

πητῶς ἐμφύεσϑε τῷ δήματι" καὶ τοῦτ᾽ ἐκεῖνό φατε, 
φράξεσϑαι τὴν σκιὰν τῆς γῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ κωνικην, οὖσαν Ε 

ἀπὸ σφαιροειδοῦς. ἰατρικὴν δὲ λοιμῶδες ϑέρος ἀραχγίων 

πλήϑει «προδηλοῦν, καὶ ϑρίοις ἐαρινοῖς ὅταν χορώνης 
ποδὶ εἴχελα γένηται, τίς ἐάσεν τῶν ἀξιούντων μικρὰ 

σημεῖα μὴ γίγνεσϑαι τῶν μεγάλων: τίς δ' ἀνέξεταν πρὸς “. 

χοῦν καὶ χοτύλην ὕδατος τὸ τοῦ ἡλίου μέγεϑος μετρού-" 
μενον, ἢ τῆς ἐνταῦϑα πλινϑίδος, ἣν ποιεῖ γωνίαν 
ὀξεῖαν κεχλιμένη πρὸς τὸ ἐπίπεδον, μέτρον εἶναι 
λεγομένην τοῦ ἐξάρματος, ὃ ἐξῆρταν τῶν πόλων ὁ ἀεὶ 
φανερὸς ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος; ταῦτα γὰρ ἦν ἀκούειν τῶν 

1 παραιρεῖσϑε 8ογῖρϑὶ: παρα ρεῖσϑαι Ὁ ΝἸ Β Εὶ Ναῖ.; παραι- 
τεῖσϑαι ΒάνΡ. (60 ᾽ν. 866. π|.)}: παραιρεῖσϑαι συμβήσεται Β γὸ (συμβή- 
σεται ἰΐογαμι νοοὶ λεαίγεσϑαι ἃἀ80.) Α Ρεῖ.; παραιτ. 'συμβ, ΑἸ Γ. 
2 προσαγορ. ὮὉ Ν᾽ ΒᾶΡ». (προᾶγορ. ἴῃ πιᾶρβ. 866. π).) Ι ὑμῖν Χγιὶ.: 
ἡμῖν ΠΣ ὃ τὸ λεαίνεσϑαι Αποη. ἴπ ΑἸάϊπὰ Βο4]. 4 Ροϑβῖ 
ὄνομ. Ἰαδσαπᾶιῃ ἱπάϊοανὶ οαπὶ Βοῖδκίο. [πὸ6 ΟἸΔΡΙὰ8. Θϑ ΘΟ Ρ]α ἃ οχ- 
οἰάϊθδβθθ. ὅ8ϑ΄Ί. γαϊϊοοϊθαθαπίανρ, υαὖ νἱάρίαν, ρνδιηιηδίϊοι: ““Μδπίῖο ἔξ 
πονδουϊὰθ ἃρυὰά Ποιηθραπι; πονδοι]β ΘΓΡῸ αἰοθαηΐαν ποΡοθΒ: 86 οὰπὶ 
θᾶγθαϊ! οϑϑθηῦ οἴ π 68, ποθὴ ροϊπδραηΐ δὰ θᾶ 5 γδθθπάδϑ αὐϊΨ δυὸ αἷθ- 
θαπῖαν δὰ ὁογρονὰ ἰθυϊβαπάας. Ποοὺπὶ ἴπθ πὰπ πιοάσπι γοῆηχὶς Μθ:]- 
υἷδο χαίτου χαὶ ὑμεῖς... ἀποδείχνυτε.... ἐντυχόντες Ὁμήρῳ ξ. ὁν. 
(πάρ. Ὁμ. ξ. ὀνομάσαντ: 860. τῶ Νέστορι Μαάνίρ.) ὃ ὀφέλλεσϑαι ... 
ἐὐαν Ἡδοιρμῆ, συμβάλλεσϑαι... . ὠφελεῖσϑαι ΒδεῖΣ ΘΟΟΡΡ. 6Χ ἤοπμοΓο, Τὰν- 
πθρυ5, Χυ]απάον θ τὸ ᾿αὔξεσϑαι] τοῦ αὔξ. Ὁ ΒΑ Μαΐ. Ροῖ.; τοῦ 
αὐξάνεσϑαι ΒατΡ. 1 εἰπόντ Βα 8 ἐμφύεσϑε ἀπτ5 ὃ; ἐμφύεσϑαι 
Ρ6]]. 9 φράζεσϑαι φυλάξασϑαι ( φράζεσϑαι ἵπ πηᾶΡρ. 8566. 1η.} ΑἸ Ρ. 
10 ἀπὸ] ἀντὲ Αἰμθν. 12 ποσὶν ϑίεριπιδππ 6Χ ΐρροον. Ερὶά. ΥἹ 
(Ρ. 842 ἴοι. ν΄ 6ἀ. [1{ἰνό). 1} μικρὰ σημεῖα μὴ γίνεσϑαι] ἴΐϊὰ ΑπθΡ. 
Β ΒΑ ΒΕ Ναΐ. Ρεῖ, Πϑάϊ χυᾶπινὶβ νἱχ ογϑάδιη Ρ] υἰάγοιὶ 6556. Εχ δηΐθ- 
θά θη θαϑ βιπηρία πὰς ἰπίαΐ ἰἸαϊογροϊαῖον, φαΐ ἱπνθποΡας, ξϑααϊπδθ 
ΒοΡ ρίυγαθ νϑϑιϊρὶὰ 4} 118. ὨΠΠῸ οχίαπε τὼ ἢ [Ὑ}] Βαγρ, μιμρὰς ὀμίλιας 

γενέσϑαι ὁ χαΐθιϑ μιχρὰ σώματα ἰδηΐαμη 6] Ἰοῖο, ᾿Δ8 ΓΟ δ4αϊδ ἴασθο 
16 ἐντεῦϑεν Απῦν. ἣν ποιεῖ] ἰϊὰ ἢ ΝἸ Βαγβε' ἐμποιεῖ Απθν. ἣ ποιεῖ 
τῇ ΠΟΥ τὸ χεχλιμέγη βογῖρβὶ: χεχλιμένην ᾿ἰδῦὶ 11 ὦ ἐξ, Βανῦ. ὃς ἐξ. 

1Π0Ὁ, 

φ,2Σ 

(Κι 118) 

(7 367) 

λωκά »ἵ ἀξείνα , 

ἽἽ15 
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ἐκεῖ προφητῶν. ὥστ᾽ ἄλλο τι δὴ γεγωνητέον πρὸς αὐτούς, 
εἰ βουλόμεϑα τῷ ἡλίῳ κατὰ τὰ «τάτρια τὴν γενομισμένην 
τάξιν ἀπαράβατον ἱ ποιοῦσι ἰ. 

4, Παρὼν οὖν ἀνεφώνησεν ΑΜΜΩΝΊΟΣ ὁ φιλόσοφος 
οὐ τῷ ἡλίῳ μόνον εἰπέ; ἀλλὰ τῷ οὐρανῷ παντί. συστέλ- 

λεσϑαι γὰρ ἀνάγκη τὴν ἀπὸ τροπῶν ἐπὶ τροπὰς πάροδον 
αὐτοῦ καὶ μὴ διαμένειν τηλιχοῦτο “μέρος οὖσαν τοῦ ὁρί- 
ζοντος ἡλίκον οἱ μαϑηματιχοὶ λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἐλάττονα 

γίγνεσϑαι, ἀεὶ πρὸς τὰ βόρεια τῶν γοτίων συναγωγὴν 
λαμβανόντων, καὶ τὸ ϑέρος ἡμῖν βραχύτερον καὶ ψυχρό- 
τερᾶν εἶναι τὴν κρᾶσιν, ἐνδοτέρω κάμπτοντος αὐτοῦ καὶ 
μειζόνων παραλλήλων ἐφαπευμένου τοῖς ερολεμεαε. σης 
μείοις" ἔτι δὲ τοὺς μὲν ἐν Συήνη γϑώβονας ἀσκίους μηκέτι 

φαίνεσθαι περὶ τροπὰς ϑερινὰς πολλοὺς δὲ ὑποδεδραμη- 
κέναι τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, ἐνίους δὲ ψαύειν καὶ συγκε- 
χύσϑαι πρὸς ἀλλήλους, τοῦ διαστήματος ἐχλελοιπότος. 

εἰ δ᾽ αὖ φήσουσι τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐχόντων ἀταχτεῖν 
ταῖς χινήσεσι τὸν ἥλιον, οὔτε τὴν μόνον τοῦτον ἐκ 
τοσούτων ἐπιταχύνουσαν αἰτίαν εἰπεῖν ἕξουσι! [χαὶ τὰ 

πολλὰ τῶν φαινομένων συνταράξουσι ἢ τὰ δὲ πρὸς σελήνην 
καὶ παγνιάπαφ, ὥστε μὴ δεῖσϑαν μέτρων ἐλαίου τὴν 
διαφορὰν ἐλεγχόντων. αἵ γὰρ ἐκλείψεις ἐλέγξουσιν αὐτοῦ 

τε τῇ σελήνη πλεονάχις ἐπιβάλλοντος καὶ τῆς σελήνὴς τῇ 
(τῆς γῆς) σκιᾷ, τὰ δ᾽ ἄλλα δῆλα καὶ οὐδὲν δεῖ περαΐ- 

τέρω τὴν ἀλαζονείαν τοῦ λόγου διελίττειν. ἀλλὰ μήν᾽ ὅ 
ΚΛΑΕΟΜΒΡΟΤῸΣ ἔφη ᾿καὶ τὸ μέτρον αὐτοῖς εἶδον" πολλὰ 

1 δὴ γεγωνητέον ϑβογῖρεῖ: ληγόντων Ναῖ. Ῥεῖ. λεγόντων τρὶὶ. 
λέγωμεν δοη]. ΤΌΡΠΟΡΙΒ 8. ποιοῦσε ὨΥ ΒάᾶγΡ. σαι ΞΡ γβοῦιρϑὶξ 
ΡΓ. π}.) ΒΕ Α ναΐ. Ρεξ. ποιῆσαι Απιδν. Ε;, ποιεῖν οοπ). μϑοπίοαβ. θ8 σεερε- 
σῶσα: οοξὶϊαθᾶπι: παης ργδθρί σοὶ ΗΙΟΚβιΪ χυροῦσϑαι. ὃ εἰπέ Μαάν!ρ: 
εἴπεξγ! ἀλλὰ καὶ τῷ ΑἸῦΓ. Τ τηλιχοῦτο Υ ΒΕῈ. -χούτω Ρεῖ. -χοῦτον͵ 
Γ6}1. 9 ἀεὶ τὰ πρὸς Β ἢ γοητῶν ῬΓὸ γοτίων " 10 ἀκσττ ἀη88 
ΒᾶγΡ. ψυχροτέραν τΕ!]. 10 τοῦ δίιαστ. πρὸς ἀλλ. Β γὸν 
Ταγπεθυβ: μονὴν Ϊ τούτων Ν᾽ Απιδρ. τοῦτον (βιυρεογβεγίρίο ω) γυτή 
19 χαὶ --- συνταράξουσι εΞυπὶ ἴα Ε ΕἾαι. 21 μέτρων 5 Βᾶνϑ. (866. 
π..} ΒΑ (866. πι.) Ρεῖ.: μέτρον Ψ) Βάγρ. (ργ. πι.) Α (ργ. πι.) δὲ γι φαὶ 
22 αὐτοῦ τὸ τῇ Ὦ Ν) ΒατΡ. 24 τῆς γῆς αἀά. Ἀεῖδκε ᾿ τὰ δ᾽ ἄλλα 
δῆλα ΥΥ πθαθδ οι (αἴψαε ἰξὰ ἔεγ με 5Κο): τὰ δ᾽ ἄλληλα Τἰδεῖ ἐχοθρῖο Β' φυὶ 

.» ἔς οἱ 

10 

20 

28 

τὰ δ᾽ ἄλλα 25 διελίττειν] διελέγχειν οἱ. Ταγποθαβ 260 αὐτοῖς ὃ Ὁ ΒᾶγΡ. δ 
ΑἸθΡ. Αβοπ. ἴθ Αἰάίπα Βοά]. αὐτὸς ΠΡΡῚ το αϊ. 
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γὰρ ἐδείκνυσαν' τὸ δ᾽ ἐπέτειον ἀπέδει τῶν παλαιοτάτων 
οὐχ ὀλίγον. ὑπολαβὼν δ᾽ αὖϑις ὁ ΑΜΜΩΝΙῸΟΣ “εἶτα 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους εἶπεν “ἔλαϑε παρ᾽ οἷς ἄσβεστα 

ϑεραπεύεταν πυρὰ καὶ σῴζεταν χρόνον ἐτῶν ὡς ἔπος" 
ΕῚ ξι » ΕῚ ᾽ ν᾿ « , ΄ 2 Χ Ἕ υ ἢ 5 εἰπεῖν ἄπειρον; εἰ δ᾽ οὖν ὑπόϑοιτό τις ἀληϑὲς εἴναι τὸ 

λεγόμενον, οὐ βέλτιόν ἐστν Ψψυχρότητας αἰτιζῶσϑαί, τινας 

καὶ ὑγρότητας ἀέρων, ὑφ᾽ ὧν τὸ πῦρ μαραινόμεγον εἶκός 
ἐστι μὴ χρατεῖν πολλῆς μηδὲ δεῖσϑαι τροφῆς, ἢ τούὐναν- 
τίον ξηρότητας καὶ ϑερμότητας; ἤδη γὰρ ἀχήκοα λεγόντων 

τὸ τινῶν περὶ τοῦ πυρός, ὡς ἐν χειμῶνν κάεταν βέλτιον ὑπὸ 
δώμης εἰς αὑτὸ συστελλόμενον τῆ ψυχρότητι καὶ πυχγού- 
μένον, ἐν δὲ τοῖς αὐχμοῖς ἐξασϑενεῖ καὶ γίγνεταν μανὸν 
καὶ ἄτονον, χἂν ἐν ἡλίῳ κάηται, χεῖρον ἐργάζεται, καὶ 
τῆς ὕλης ἅπτεταν μαλαχῶς καὶ καταναλίσκεν βράδιον. 

ιὸ μάλιστα δ᾽ ἄν τις εἰς αὐτὸ τὴν αἰτίαν ἐπανάχγον τοῦ- 

λαιον" οὐ γὰρ ἀπεεικός ἐστι πάλαι μὲν ἄτροφον καὶ ὑδα- 
ὥδες εἶναι, γεννώμενον ἐκ φυταδὸς νέας, ὕστερον δὲ 

ἀεδομενον ἐν τελείοις καὶ συνιστάμενον ἀπὸ πλήϑους 
ἴσου μᾶλλον ἰσχύειν χαὶ τρέφειν βέλτιον, εἰ δεῖ τοῖς 

20 ᾿μμωνίοις ἀνασώζειν καίπερ ἄτοπον καὶ ἀλλόκοτον οὖσαν 
τὴν ὑπόϑεσιν. 

ὅ. Παυσαμένου δὲ τοῦ ᾿Αμμωνίου “μᾶλλον᾽ ἔφην ἘΓῺ (ἄμμι, ἡ,.6] 
« 

ἱπερὶ τοῦ μαντείου δίελϑε ἡμῖν, ὦ Κλεόμβροτε" μεγάλη 
γὰρ ἡ παλαιὰ δόξα τῆς ἐχεῖ ϑειότητος, τὰ δὲ νῦν ἔοικεν 

25 ἀγεομοραίν εσθαι. τοῦ δὲ Κλεομβρότου σιωπῶντος καὶ 
κάτω βλέποντος, ὁ ΔΉΜΗΤΡΙΟΣ “οὐδέν᾽ ἔφη 'δεῖ περὶ 
τῶν ἔχε πυνϑάνεσϑαν χαὶ διαπορεῖν τὴν ἐνταῦϑα τῶν 
χρηστηρίων ἀμαύρωσιν, μᾶλλον δὲ πλὴν ἑνὸς ἢ δυεῖν 
ἁπάντων ἔχλειψψιν ὁρῶντας" ἀλλ᾽ ἐχεῖνο σχοπεῖν, δι’ ἣν 

80 αἰτίαν οὕτως ἐξησϑένηχε. τὼ γὰρ ἄλλα τί «δεῖ λέγειν, 
Ἀ Δ Δ. ὧν ἤν 

ὃ ἄσβεστα ἀξδεδὶ ἱπ γαῖ. 4 ἐτῶν ἀθεϑὶ ἴθ Απθγῦ. τ 9 τινῶν 
λεγόντων Ατηῦι. 11 ἑαυτὸ 1 Β. αὐτὸ Αἰϑν, Ε' [[ στελλόμενον 
ν᾽ ΑΝ [1 ἐπανάγοι 3 53οἰυ8: ἐπανάγοιτο γ6}}. [ἔ8 πεπίο- 
ἀ(ενο}]} ἰΐὰ ΑἹ πετ. ἢ. πέττ. γ9]}]. 19 εἰ δεῖ Μοεϊγίαο: ἔδει 22 παυσα- 
μένου ἀϑᾳὺ6 ἃά χατέσχηκε (Ρ. θ4, 1) εἰζαξ Επβορίυ5. Ριδορ. ἔν. Υ. 17. 
24 παλαιὰ ἀδεδὲ ἴῃ ἃ [|ὄ τὸ δὲ νῦν Β ν 2 ἀπομαο. υβοθίῃβ 
20. δεῖν Εαποθὶας 258 δυοῖν Δδν. ΒΚ 29 δεῖ σχοπεῖν ᾿ὰ. 

0 
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Ϊ "ὦ ἰ νἰώθων δ᾽ ὅμως 
δϊι 

θ4 ὈΚ ῬΕΕΕΟΤΟ Ρ-4}1} 

ὅπου γε τὴν Βοιωτίαν ἕνεχα χρηστηρίων πολύφωνο 

οὖσαν ἐν «Τοῖς πρότερον χρόνοις νῦν ἐπιλέλοιυτεε ὙΠ 

καϑάπερ νάματα; καὶ πολὺς ἐπέσχηκε μανωμῆν αὐχμὸς 
τὴν χώραν; οὐδαμοῦ γὰρ ἀλλαχόϑε νῦν͵ ἢ περὶ “εβα- 
δειαν ἡ Βοιωτία παρέχει τοῖς χρήζουσιν δρυσασθαι μαν- 
τιχῆς, τῶν δ᾽ ἄλλων τὰ μὲν σιγὴ τὰ δὲ παντελὴς ἐρημία 
χατέσχηχε. καίτουν. γὲ περὶ τὰ Μηδικὰ (ὡς ἀχούοσμεν κἀκεῖ 

εὐδοκίμησε[»ν] {τὸ ᾧον) οὐχ ἧττον ἢ τὸ τοῦ “μφιάρεω γζωις, 
καὶ ἀπεπειράϑη δε ὡς ἔοικεν ""ἰρφονόξαν» ὁ μὲν οὖν 
τοῦ μαντείου προφήτης φωνῇ “Ἰολίδι χρώμενος «ἐκαί- τὸ 
ΘΈΘΕΕΣ τὸ πρὸς τοῦς: τότε- τῆ. τῶν βαρβάρων χρησμὸν ἐξή- ὁ 

γεγχεν, ὥστε μηδένα “ξὐνεῖναι. ΠΣ τῶν παρόντων ὁ, 

(Ἀπ, ἀλλ ἢ μόνγον ἐκεῖνον, ὡς {μεταδίδων μὲνν. τοῦ ΑἹ 
ἐρρυντμφρν (σημαίνων δ᾽ ὅὃδτι τοῖς βαρβάροις οὐκ 
ἔστιν [οὗ 
μένον ὑπηρετήσασαν.. ὁ δὲ πεμφϑεὶς εἷς ᾿Δἀμφιάρεω 

Αὐδος ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους ὑπηρέτην τοῦ ϑεοῦ φ 

““.οἂ-΄ἥἍἌἍσΨσλσσσΛλσσσλλλσ 

1 ὕπου γε] γε Βαβοὶ 80118. ΕΒ ΘθΪὰ8 2 προτέροις ΑἸΡΓ. 
8 ἔπεσχε εοἀὰ. ΕαΒΘΡΙΙ 4 τὸ ργὸ γὰρ Απιθγ. Ι ἢ ἢ περὶ «Τεβάδειαν 
ἡ Β.}] ἴΐὰ Ευβορία5: ἢ λεβαδία (λεβάδεια 8αν}».) ἤ (δρίνἹξαπι ἴπ ΒᾶρΡ. 
θά. 566. τη.) βοιωτία 11θΓΌ1 ποϑίγι οπηπο5 1 ὡς ἀχούομεν βορίρβὶ : μὲν 
ΠΡ νῖ, ρυα θα ἑβϑὰ ἰδο. (7 || ἴῃ ἫΝ ἴῃ Ν' Βὶ 80}15 8 τὸ Πτῷον 5υρρὶ. ννγιε, 
[μδοαπὰ (9 Ε{π|. ἴῃ Υὴ ἴῃ 50115 ΝΒ Ι ἢ τὸ τοῦ] ἴτα Ὀ Ἢ βαρ". Β: ἡ τοῦ 
Αἰπῦγ. τὸ τοῦ το]!], Ἱωφιάρεω, χαὶ νΥγιῖ.: ἀμφιάρεως Ὁ Ν1 Βαλι}. 
ἀμφιάρεω σοῖο 9. “ητῦς Μάϊδνϊξ: 6705 1060 146. ὃ ἔθν6 ἐπι. ΄ὰ Ε: μὲν 
οοἴθνὶ ἀπεπειράϑημεν Ψ (η ἱπ Ρᾶ5. 80Γ. 566. πη.) ἢ ὃ μὲν οὗν" 11 
ννιῦ. ὡς μὲν οὖν Βὶ ψαῖ. Ῥεῖ. ὡς ὁ μὲν οὖν, Ρ6]1. Εονῖ. βεργιθθη πὶ ονδῖ. 
ἀμφοτέρων ὡς (ὀνομαστῶν). ὁ μὲν οὖν, 8504 Ἰᾶσαπᾶ π}]ἃ 8 ἴῃ 1015 
10 ἀπο μαντείου ἰπδθνὶς γννιῖ. Πτῴου, 568 πἴμ}} οραβ Ι ἑκάστοτε 
ΒαΡρ]Ον 1 ἴῃ ἰὰθ. 4υᾶπι Βαθθηΐ Ὗ' (8 11.) ΒατΡ. (14 161.) ΑἸηθν. (4 1π|.)8Β; 
56ἀ, οὐπῃ δἰαΐα5 ἴῃ φωνῇ «Αἱ. τοϊοραγὶ ποααθαΐ, βΌΒΡΊΟΟΡ βογί οπᾶππι 
6586 φωγὴν «ΑΑϊολίδα τοῖς χρωμένοις προφέρων γ6] 5ϊ1π|. 11 τὸ πρὸ 
τοῦ τότε τῇ τῶν] ἰἴϊὰ Μαάν!β' νἱδιῃ ᾿ποηϑιγαηΐθ ΝΥ γεί.: τὸ {τῷ ΑΓ 
πρὸς τοὺς τῶν (οπι, τῶν Ῥεῖ.) ΠΡ 12 ἀστῶν τῶν] ἰΐα ΥΥγίξ.: ἁγέων 
τῶν υὑπὺ5 Α9 ἁγίων ὈΥ᾽ Βαγρ. Απρν. ΕἸ ΒΕ Ναῖ. Ροῖ. τῶν (φαοά πι4 11} 
ΒΌΡ᾿, ἢ ἀλλ᾽ ἢ μόνον (μόνον δ᾽ Μαάνὶξ) ϑβαυρρίονῖς Βογμαγάακίβ, 
παρόντων ... ὃν ἐχεῖνον᾽ ἰμ Θ 588 ἴῃ ν Β 50115. Ιδσὰπᾶὰ (16 δῖ. 
ἰη ἡ). [ὰ ΑἸρρ. ἀδϑαπΐ ὧν ἐχεῖγον ὡς 5ϊ'π6 ΙΔ86. 18---Ἰ4 
[δοαηᾶθ {υᾶΡαπὶ ργΊοΡοπὶ Βαθοπς Ν ἐν {ππ|.) Β 5011, αἰξογᾶπι ἘΠΙ 
11π|.) ΒαΡ. (19 11{|.) Δδν. (38 110.) Β΄. 1ἴὰ ΘοΙρ]θνΐ. 15 οὗ ΒΟΡΙΡΒ]: 
οὐ ἴδε]. οὐδὲ Βεοῖδκο, Μαάνὶρ 16 ὑπηρετήσασαν 5οτῖρδὶ:, 
ὑπηρέτησαν Ὦ Νὶ θάνθ. Αὐθε. -ρετοῦσαν 16}. 11 «“4“ὐδος νν γῖϊ.: 
δοῦλος. 

ἐδοταὴ ἢ φωνὴν Ἑλληνίδα λαβεῖν τὸ προσταττό- τὸ 

Ἴ 1ιΖἼκωεν 
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γέντα, πρῶτον μὲν ἀπὸ φωνῆς ἐχβάλλειν αὐτόν, ὡς τοῦ 
ϑεοῦ μὴ παριόντος, ἔπειτα ταῖς χερσὶν ὠϑεῖν" ἐπιμένον- 
τος δέ, λίϑον εὐμεγέϑη λαβόντα τὴν κεφαλὴν πατάξαι. 
ταῦτα δ᾽ ἦν ὥσπερ ἀντίφωνα τῶν γενησομένων" ἡττήϑη 

5γὰρ ὁ Μαρδόνιος, οὐ βασιλέως ἀλλ᾽ ἐπιτρόπου καὶ δια- 
χόνου βασιλέως ἡγουμένου τῶν Ἑλλήνων, καὶ λίϑῳ πλη- 
γεὶς ἔπεσεν, ὥσπερ ὁ “υδὸς ἔδοξε πληγῆναν κατὰ τοὺς 
ὕπνους.) ἤχμαζε δὲ τότε καὶ τὸ περὶ τὰς Τεγύρας 

χρηστήριον, ὅποὺ καὶ γενέσϑαν τὸν ϑεὸν ἱστοροῦσι, καὶ 
ιογαμάτων δυεῖν παραρρεάγτων τὸ μὲν Φοίνικα ϑάτερον δ᾽ 
᾿Ἐλαίαν ἄχρι νῦν ᾿Θϑοχομέμεθε λέγουσιν. ἐν μὲν οὖν τοῖς 
Μηδικοῖς ᾿Εχεχράτους προφητεύοντος, ἀγεῖλε νίκην καὶ 
κράτος πολέμου τοῖς Ἕλλησιν ὁ ϑεός" ἐν δὲ τῷ Πελο- 

πογγνησιαχῷ πολέμῳ 4ηλίοις ἐχπεσοῦσι τῆς νήσου φασὶ 
τὸ χρησμὸν ἐκ “Ιελφῶν κομισϑῆναι, προστάττοντα τὸν τόπον 

ἀνευρεῖν, ἐν ᾧ γέγονεν ὁ ̓ Δπολλων, καὶ ϑυσίας τινὰς ἐκεῖ 
τελέσαι. ϑαυμαζόντων δὲ καὶ διαπορούντων, εἰ μὴ παρ᾽ 
αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ἀλλ᾿ ἑτέρωϑι γεγόνον, τὴν Πυϑίαν προσ- 

αγνελεῖν, ὅτι κορώνη φράσει τὸ χωρίον αὐτοῖς. ἀπιόντας 
οὖν ἐν Χαιρωνείᾳ γενέσϑαι, καὶ τῆς πανδοκχευτρίας 

ἀχοῦσαν πρός τινας ξένους βαδίζοντας εἰς Τεγύρας περὶ 

τοῦ χρηστηρίου διαλεγομένης" τῶν δὲ ξένων, ὡς ἀπήεσαν, 
ἀσπαζομένων καὶ προσαγορευόντων τὴν ἄνϑρωπον, ὅπερ 
ὠνομάζετο, Κορώγνην, συνεῖναι τὸ λόγιον, καὶ ϑύσαντας 

ς5 ἐν ταῖς Τεγύραις τυχεῖν χαϑόδου μετ' ὀλίγον χρόνον. 
γεγόνασιν δὲ καὶ νεώτεραν τούτων ἐπιφάγειαν περὶ τὰ 
μαντεῖα ταῦτα, νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπεν" ὥστε τὴν αἰτίαν ἄξιον 
εἶναν παρὰ τῷ Πυϑίῳ διαπορῆσαν τῆς μεταβολῆς." 

. 

2 παριέντος Ἀεΐδκο: παρόντος Πἰθνὶ ργᾶθῖθν Εὶ γαΐ. ψυΐ φανέντος 
ί(παροντος Ναῖ. ἴῃ πᾶν 5.) ὅὄ μαχεδι ργὸ μαρδ. Ε να. 6 ἦγ. βασ. 
ΑἸθΓ. 10 δυοῖν Β Απθν. 11 φνοϑὲ γῦν ἰπβογαηΐ χαλεῖσϑαι Ταν- 
Βθθ8 (6 604. νεῖ. αὐ ἀἴο11), Αποη. ἴῃ Αἰάϊπα Βοά]., ϑίθρμαπαυβ: ἀθθϑῦ ἴῃ 
μηδ 1ἰργὶΒ [ἡ Ὀρχομένιοι 5ογῖρδὶ: ὡς ἔγεοι (ργδδιιΐῖδδα ἴῃ Εἰ Ἰδσαπὰ 
8 ἴεν 11{{.} 1001 ργδθίον Αππθν, ν 5 41 ὡς, Β φυὶ ὡς ἔνεοι ὁπ, 12 ἐχε- 
χρατείας Απρν. [ γίχην χαὶ χράτος πολέμου] καὶ εἴ πολέμου ἀδδαμῖ 
ἴῃ Εἰ, χαὶ ἰπ ΑἸθν. 10 τινὰς οἱ. Β 18 γεγόνει Α Εὶ γαϊ. Ρεῖ. 
21 Τέγυρα Ὁ Ὑ} (δον. γ2) ΑἸθν. 28 ὅπερ ὧν., Κορ! ὥσπερ ρῖὸ 
ὅπερ Ρεῖ. ἥτις ὠν. χορώνη ΕΞ 26 χαὶ γεώτεραι] καινότεραι Απιθν, 

ΡΙαΐδτοιὶ Ῥυύμϊοὶ ἀἰδ]ορσὶ ὑτ88. δ 

Β (. χω "9. 

γ. λυγμέ. { 

σ 

2.4.3 Ἰοὺ 
.3, “4) 

9) 
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θ. Ἤδη δέ πως ἀπὸ τοῦ νεὼ προϊόντες ἐπὶ ταῖς 
ϑύραις τῆς Κνιδίων λέσχης ἐγεγόνειμεν" παρελθόντες οὖν 

εἴσω, τοὺς φίλους πρὸς οὖς ἐβαδίζομεν ἑωρῶμεν χκαϑη- 

μένους καὶ περιμένοντας ἡμᾶς" ἦν δὲ ἐῶν ἄλλων ἡσυχία 
διὰ τὴν ὥραν, ἀλειφομένων ἢ ϑεωμένων τοὺς ἀϑλητάς:α τ 

(ἴοι, δ 140) καὶ ὁ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ διαμειδιάσας “ψεύσομαι᾽ εἶπεν “ἢ 

Ε ἔτυμον ἐρέω᾽; δοκεῖτέ μοι μηδὲν ἄξιον σχέμμα διὰ χειρῶν 
ἔχειν" ὁρῶ γὰρ ὑμᾶς ἀνειμένϑες σφόδρα καϑημένους καὶ 

διακεχυμένους τοῖς προσώποις. ὑπολαβὼν οὖν ὁ ἴεγα- 
ρεὺς ΗΡΑΚΛΕΩΝ “οὐ γὰρ ζητοῦμεν’ ἔφη “τὸ βάλλω ῥῆμα 
πότερον λάμβδα κατὰ τὸν μέλλοντα χρόνον ἀπόλλυσιν, 
οὐδ᾽ ἀπὸ τίνων ἁπλῶν ὀνομάτων τὸ χεῖρον χαὶ τὸ βέλ- 
τιον χαὶ τὸ χείριστον καὶ τὸ βέλτιστον ἐσχημάτισται. 
ταῦτα γὰρ ἴσως καὶ τὰ τοιαῦτα συντείνει καὶ συνίστησι. 

τὸ πρόσωπον τὰ δ᾽ ἄλλα ἔξεστι τὰς ὀφρῦς κατὰ χώραν τ 
ἔχοντας φιλοσοφεῖν καὶ ζητεῖν ἀτρέμα μὴ δεινὸν βλέ- 
ποντας μηδὲ χαλεπαίγνοντας τοῖς παροῦσιν. “δέξασϑε 

Ε' οὖν᾽ ὃ ΔΗΜΗΤΡΙῸΣ “ἡμᾶς᾽ ἔφη “καὶ μεϑ᾽ ἡμῶν λόγον, ὃς 
δὴ προσπέπτωχεν ἡμῖν οἰκεῖος ὧν τοῦ τόπου καὶ διὰ 
τὸν ϑεὸν ἅπασν προσήκων" καὶ ὅπως οὐ συγάξετε τὰς 20 

ὀφρῦς ἐπιχειροῦντες" 
418 Ἴ. Ὡς οὖν ἀνεμίχϑημεν διακαϑεζόμενον καὶ τερού- 

βαλεν εἷς μέσον ὁ 4ημήτριος τὸν λόγον, εὐθὺς ἀναπη- 
δήσας ὃ κυνικὸς ΔΙΔΥΜΟΣ, ἐπίκλησιν Πλανητιάδης, καὶ 
τῇ βακτηρίᾳ δὶς ἢ τρὶς πατάξας ἀνεβόησεν “ἰοὺ ἰού, 25 

δύσκριτον πρᾶγμα καὶ ζητήσεως δεόμενον πολλῆς ἤκετε 
κομίζοντες ἡμῖν. ϑαυμαστὸν γάρ ἔστιν, εἶ τοσαύτης 

(Ο Ὁ 199) καχίας ὑποχεχυμένης μὴ μόνον, ὡς προεῖπεν Ἡσίοδος, 

αἰδὼς καὶ Νέμεσις τὸν ἀνθρώπινον βίον ἀπολελοίπασιν, 
ἀλλὰ καὶ πρόνοια ϑεῶν συσκευασαμένη τὰ χρηστήρια 80 

μ᾿ 0 

1 ναοῦ Αταθν. 4 πια]ΐπὶ δὲ χαὶ 6. μειδιάσας ΒᾶΡΡ. Απιθν. 1 ἐτή- 
τυμον Β 5 Αποη, ἰπ ΑἸ4. Βοά]. 8. ἀγειμέγοις --- διαχεχυμένοις 5οΥ]ρδὶ 
(ἐξ. ταῦνα συγτείνεν χαὶ συνίστησί τὸ πιρόσωπογ): -μένως, -μένους Ἰἰθεῖ 
14 χἂν τὰ τ. συντείνη 8 19 καὶ οἴχεῖος Απιῦν. 20 προσηχᾶντο 
ρΡΓὸ προσήκων ἰάθη 2] σχοπεῖτε ροβῖ ἐπιχεέρ. Βαθδηῦ Απιρν. Β γ8 οἵ 
ΑἸΙάϊπὰ 22 προίβαλλεν 1: 28 μέσου Εὶ μέσος Μαϊ. 
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πανταχύϑεν οἴχεται; τοὐναντίον δ᾽ ὑμῖν ἐγὼ προβάλλω 
διαπορῆσαιν, πῶς οὐχὶ καὶ τόδε ἀπείρηκεν, οὐδ᾽ Ἡρακλῆς 
αὖϑις ἤ τις ἄλλος ϑεῶν ὑπέσπαχε τὸν τρίποδα κατα- 
πιμπλάμενον αἰσχρῶν καὶ ἀϑέων ἐρωτημάτων, ἃ τῷ ϑεῷ 

δ προβάλλουσιν, οἵ μὲν ὡς σοφιστοῦ διάπειραν λαμβάνοντες 
οἵ δὲ περὶ ϑησαυρῶν ἢ κληρονομιῶν ἢ γάμων παρανόμων 
διερωτῶντες" ὥστε χατὰ κράτος ἐξελέγχεσϑαν τὸν Πυϑα-᾿ 

γόραν εἰπόντα βελτίστους ζαὐτοὺς» ἑαυτῶν γίγνεσϑαι. 
τοὺς ἀνϑρώπους, ὅταν πρὸς τοὺς ϑεοὺς βαδίζωσιν. οὕτως 

τὸ ἄρ᾽, ἃ καλῶς εἶχεν ἀνθρώπου πρεσβυτέρου παρόντος 
ἀρνεῖσϑαν καὶ ἀποχρύπτειν νοσήματα τῆς ψυχῆς καὶ 
πάϑη, ταῦτα γυμνὰ καὶ περιφανῆ κομίζουσιν ἐπὶ τὸν 
ϑεύόν. ἔτν δ᾽ αὐτοῦ βουλομένου λέγειν, ὅ τε «Ἡρακλέων 
ἐπελάβετο τοῦ τρίβωνος, ΚΑΓῸ σχεδὸν ἁπάντων αὐτῷ 

τό συνηϑέστατος ὧν 'παύου᾽ ἔφην ᾿ὠ φίλε Πλανητιάδη, 
παροξύνων τὸν ϑεόν" εὐόργητος γάρ ἐστι καὶ πρᾶος «1... 

«χκατεχρίϑη δὲ ϑνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν᾽ (δι. 1498) 

ὡς φησιν ὁ Πίνδαρος" καὶ εἴτε ἥλιός ἔστιν εἴτε κύριος 
τ ρον ἡμῶν χαὶ πατὴρ καὶ ἐπέκεινα τοῦ ὁρατοῦ παντός, οὐκ 

0 εἰχὸς ἀπαξιοῦν φωνῆς τοὺς νῦν ἀνθρώπους, οἷς αἴτιός 
μῚ ͵ὕ Ν - Ἀ -“ - Ἀ - 2. 9). 

ἔστι γενέσεως καὶ τροφῆς καὶ τοῦ εἶναν καὶ φρονεῖν" οὐὸ 

ἅμα τὴν πρόνοιαν, ὥσπερ εὐγνώμονα μητέρα καὶ χρηστὴν 
πάντα ποιοῦσαν ἡμῖν καὶ φυλάττουσαν, ἐν μόνῃ μνησί- 
χαχὸν εἶναι τῆ μαντιχῇ, καὶ ταύτην ἀφαιρεῖσϑαν δοῦσαν 
“ μῚ »Σ ω ἥν Ν - » ’ τς ΕῚ ΄ 

25 ἐξ ἀρχῆς᾽ ὠσπερ οὐχὶ χαὶ τότε ττλειόνων ὄντων ἐν πλείο- 

σιν ἀνϑρώττων πονηρῶν, ὅτε πολλαχόϑεν τῆς οἰκουμένης 
χρηστήρια καϑειστήκει. δεῦρο δὴ πάλιν καϑίσας καὶ 

1 δ᾽ ἀοοβὲ ἴα Υ. Ε' 22. χαὶ τόδε] ἰΐἰὰ Μαᾶνίρ: χαὶ τότε Ἰἰθνὶ 
(βϑυρουβογιρίο ἴθ Βᾶγθ. ἃ Ρν. πὶ. γψῦν ὡς) 8 τῶν ϑεῶν ΑἸὨθΓ. 
8 βελτίους Βᾶνν. (-τέστους 566. πι..)} Αἰαῦν. [αὐτοὺς δᾳά, ΗοΡτνοΡάθη 
(Μποιποβ. ΧΙΧ) 10 ἀρ᾽ δ] 1 ΒαΡ". ΑἸάϊπα. ἄρα Ὁ. Απρν. ΒΕ, ΖΔΕ 
γαϊ Ῥ δῖ. 12 ταῦτα δὲ γ. καὶ π. κομίζειν Αποῃ. ἴπ ΑἸ]ά. ΒοΑ]. 6 
60η)., υἵὐ νἱάοῖαν 15 παύου Ατὰθν. παῦε νε] παῦ᾽ γ6}1. [16 εὐαόρ- 
γητος (6 νᾶν. Ἰθοἴ. ἀόργ. ογίαπι) Απθρι. ἢ χαὶ οὐ πρᾶος Απρν. ΒῪΘΑ Εὶ 
ναι. Ροῖ. 18 ὁ ἀφοβὲ 'π ἀπρν. Β 19 ἡμῶν 5ογὶρβὶ: ἥλιου Ἰιυνὶ 
22 ὥσπερ εὐ--. ἘχΧρΠοῖ ἢ {βίο Κοπίο 20 ὅτι Ν! ΒαρΡ. (ϑε 
ΒΌΡΘΙΒΟΙ, 566, 1.) 

"» 5 
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πρὸς τὴν κακίαν, ἣν εἴωϑας ἀεὶ τῷ λόγῳ κολάζειν, Πυ- 

ϑιχὰς ἐχεχειρίας σπεισάμενος, ἑτέραν τινὰ μεϑ᾽ ἡμῶν 
αἰτίαν ζήτει τῆς λεγομένης ἐχλείψεως τῶν χρηστηρίων. 
τὸν δὲ ϑεὸν εὐμενῇ φύλαττε καὶ ἀμήνιτον. ἐγὼ μὲν οὖν 
ταῦτ᾽ εἰπὼν τοσοῦτο διετιραξάμην, ὅσον ἀπελϑεῖν διὰ 
ϑυρῶν σιωπῇ τὸν Πλανητιάδην. 

8. Ἡσυχίας δὲ γενομένης ἐπ᾽ ὀλίγον, ὁ ΑΜΜΩΝΙΟΣ 
ἐμὲ προσαγορεύσας “ὅρα τί ποιοῦμεν᾽ εἶπεν ὦ αμπρία, 
χαὶ πρόσεχε τῷ λόγῳ τὴν διάνοιαν, ὅπως μὴ τὸν ϑεὸν 
ἀναίτιον ποιῶμεν. ὃ γὰρ ἄλλῳ τινὶ καὶ μὴ ϑεοῦ γνώμῃ 
τὰ παυσάμενα τῶν χρηστηρίων ἐκλιπεῖν ἡγούμενος, ὑπό- 
γοιαν δίδωσι τοῦ μὴ γίγνεσϑαν μηδ᾽ εἶναι διὰ τὸν. ϑεὸν 
ἀλλ᾽ ἑτέρῳ τινὶ τρόπῳ γομίζειν. οὐ γὰρ ἄλλη γέ τις ἔστι 
μείζων οὐδὲ χρείττων δύναμις, ὥστε ἀναιρεῖν καὶ ἀφα- 
νίζειν ἔργον ϑεοῦ τὴν μαντικὴν οὖσαν. ὁ μὲν οὖν Πλα- 
γητιάδου λόγος οὐκ ἀρεστὸς ἐμοὶ διά τε τἀλλα-καὶ τὴν 
ἀνωμαλίαν, ἣν περὶ τὸν ϑεὸν ποιεῖ, πῆ μὲν ἀποστρεφό- 
μενον καὶ ἀπαξιοῦντα τὴν κακίαν πῆ δὲ πάλιν αὖ προσιέ- 

μενον" ὥσπερ εἶ βασιλεύς τις ἢ τύραννος ἑτέραις ἀπο- 

κλείων ϑύραις τοὺς πονηροὺς καϑ' ἑτέρας εἰσδέχοιτο καὶ 
χϑηβωξίζοι. τοῦ δὲ μετρίου καὶ Ἱκαγοῦ καὶ μηδαμῆ πε- 
ριτχοῦ πανταχῆ δὲ αὐξηρτοῦς (καὶ- ὡς» μάλιστα τοῖς 

ϑεοῖς πρέποντος τος “ εἶ ταύτην λαβὼν ἀρχὴν 
φαίη τις, ὅτι τῆς κοινῆς ὀλιγανδρίας, ἣν αἵ πρότεραν 

στάσεις καὶ οἵ πόλεμοι περὶ πᾶσαν ὁμοῦ τι τὴν οἴκου- 
μένην. ἀπειργάσαντο, πλεῖστον μέρος ἡ ̓ Ελλὰς μετέσχηχε, 
καὶ μόλις ἂν νῦν ὅλη παράσχοι τρισχιλίους ὁπλίτας, 

΄΄“͵“π-πΦΦΠΠέρμμ“““«ὍἕἌὌΕἋᾳὋλασσσσσσσσσλσ 

2 ἐχχεχειρίας 5 ΑἸρν. (6Ο0ΓΓ.,) αἵ νἱάοίαγ, ρῥΓ. πι.) [ ὅπασά- 
μενος ΑἸΗΒΓ, 4 φυλάττου Ε Ναϊ. 8 εἶπεν οπι. ΒαᾶΡΡ. 14 ὧν 
γε φῦο ὥστε ΒαΡΡ. Γ΄ 1 οὐσίαν ἰάδπι 18 πῇ δ᾽ αὖ πρ. ΔΙΡΓ. 
21 χρηματίζει Υ [| τοῦ --- περιττοῦ ἀδϑαπῖ ἰπ Εὶ γαῖ. μετρίου ἔπ- 
Ρθρίυδ: μεγίστου Εἰ] ᾿ μηδαμῆ (ην ἴποναῦ ἴῃ 1) Υὶ θαγΡ. Β ἕαθγδῖααθ 
ἴηι ΔΩ Γ. δ] μηδαμυ ἐξ πῃ Γ85,): μηδαμοῦ τΕ]]. 22 χαὶ ὡς 
ἰμβθγαῖ. Ροβῖ πρέποντος 5υρδιάϊ Γεα 28 λέγω δ᾽ οἷον 5ονὶρϑὶ: 
ἔργοις Ν᾽} ΒάτΡ. ΑἸπθν. Εἰ ἔργου τε]]. ταύτην λαβὼν ἀρχὴν) ἀεεβῖ 
ἀρχὴν ἰπ Ε Ε Ψαῖ. ὑπάὲ ταύτῃ διαλαβὼν ρμο8518. ΘΟπ} 66 Γ6 25 ὁμοῦ 
τι] ἀεεβὶ τὸ ἴῃ Υ' θᾶ». (4. 566, πι.) Αἰὰργ. Β 
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ὅσους ὴ Μεγαρέων μία πόλις ἐξέπεμψεν εἰς Πλαταιέᾶς" ἤωωδ,γ.}4 

οὐδὲν οὖν ἕτερον ἦν τὸ πολλὰ καταλιπεῖν χρησγήρια τὸν 
ϑεὸν ἢ τῆς Ἑλλάδος ἐλέγχειν τὴν ἐρημίαν -- Ἡρίωε 
ἂν αὐτῷ παράσχοιμι τῆς εὐρησιλογίας. τίμρς γὰρ ἦν 
ἀγαϑόν, (εἶν ἐν Τεγύραις ὥσπερ ἘΡΕΌΩΝ ᾿» “μαντεῖον, 
ἢ περὶ τὸ Πτῷον ὅπου ““ἥματος μέρος" ἐντυχεῖν ἔστιν ἂἀν- 
ϑρώπῳ νέμοντι; καὶ γὰρ τοῦτο δὴ τοὐνταῦϑα πρεσβύτα- 
τον ὄν ἱχρόνῳ Φα, δόξῃ τε κλεινότατον ὑπὸ ϑηρίου χαλε- 
ποῦ δρακαίνης πολὺν χρόνον ἔρημον γενέσϑαι καὶ ἀπροσ- 8 
πέλαστον ἱστοροῦσιν, οὐκ ὀρϑῶς τὴν ἀργίαν ἀλλ᾽ ἀνά- 
παλιν λαμβάνοντες" ἡ γὰρ ἐρημία τὸ ϑηρίον ἐπηγάγετο 
μᾶλλον ἢ τὸ ϑηρίον ἐποίησε τὴν ἐρημίαν. ἐπεὶ δὲ τῷ ϑεῷ 

δόξαν οὕτως ἣ τε “Ἑλλὰς ἐρρώσϑη πόλεσι καὶ τὸ χωρίον 
ἀνθρώποις ἐπλήϑυνε, δυσὶν ἐχρῶντο προφήτισιν ἕν μέρει 
χαϑιεμέναις, καὶ τρίτη δ᾽ ἔφεδρος ἦν ἀποδεδειγμένη. νῦν 
δ᾽ ἔστι μία προφῆτις, καὶ οὐκ ἐγκαλοῦμεν" ἐξαρκρῖ γὰρ 

ο“ὉὋ , ͵7 1:0» 

αὑτὴ τοῖς δεομένοις. οὐ τοίνυν αἰτιατέον οὐδὲ ον 
τὸν ϑεόν' ἡ γὰρ οὖσα μαντικὴ καὶ διαμένουσα πᾶσίν 
ἐστιν ἱκανὴ καὶ πάντας ἀποπέμττεν τυγχάνοντας ὧν χρή- 
ζουσιν. ὥσπερ οὖν ἐγνέα κήρυξιν ὃ ̓ Δγαμέμνων ἐχρῆτο, 
καὶ μι κατεῖχε τὴν ἐχκλησίαν διὰ πλῆϑος, -ἐκεοὺν ἐν- 

ταὐϑαῦ ὄψεσθε μεϑ᾽ ἡμέρας ὀλίγας ἐν τῷ ϑεάτρῳ μίαν 

1 πλαταίας βΒᾶν}. Αἰπθν. ᾿(δθουπάσμι α ἰθΡῖ. ᾿ι. ἴῃ Γ88. Ροϑ 1) Β γ9 
ὃ ἀχριβοῦς βου ρϑὶ (ἀχρ. τῆς εὐρ. ἰάθπι νὰ]οῖ αἴψι 6 μετ᾽ ἀκριβείας 

᾿ εὐρεσιλογεῖν): ἀχριβῶς ᾿ἰδτὶ 4 εὐρεσιλογίας ΑἸαῦν, ΒΥΘΕ ὅ ἀγαϑόν]) 
ἄξιον ΒΠαυρὶ (Ηθγιιθθ ΥἹ] μ. 257) ᾿ εἰ 44. Δ γιζθηροι ἢ ὥσπερ 
ΒΟΡΙΡΒΙ: ὡς θ ἥματος μέρος] ἰἰᾷὰ ΒΓ ρ8ὶ ὃχ Αθβοῦυ]. Αρᾶμι. 561: 
ἡμέρας μι. Βανθ. μι. ἡμέρας γτ6}}. Εϑὲ Ἰοουϊῖο ΑΘβομυ]θᾶ ἃ {Ρὶ ν 14}1 ἰ56γ- 
πιοπ6 ρΘ ἴα ἴθι θ Ἰάθιῃ βἰρεἰβοαπο ἀἴψαθ ἔργον ἡμέρας. Ιμοοὰβ ΑΘΒΟΒΥ] 
ἃ ΘΟμπιθηΐαἰο θὰ5. πιὰ] ἱπιθ]]θοῖα8 ἰπἰορραποίαδαθθ δῖ Ἶ ϑήπου 
ἐνταῦϑα 1100}: ὁονν. Ἠδυρὶ (Ηθνπιο8 ΝἹ ρ. 257) 8 χρόνῳ τε δόξη τε] 
ἴϊα Νὶ ΒΑΡ βάτηρν. χρ. τὲ καὶ δι Γ6}}. 10 τὴν ἀργίαν] τὴν ἐρημίαν 
Βα». Α (ἰῃὰ ᾿μᾶγρ.) Ροῖ. (ἰπ ηᾶγβ.). τὴν αἰτίαν οοη)]. ΜοζίνΡῖδο 
12 ἐπεὶ δὲ ---- ποῖ} 1! ΟΟΠΔ 0 Ρα] αἰεὶ 170 18 χωρίον] ϑηρίον 
ΝΠ ΔεΙ͂ς 17 αὕτη διθριμδᾶπῃ: αὐτὴ ᾿ὶ τούτου ἰμβερυὶ Σ70 ἐχέχρητο 
Απιθν. 21 χαὶ ἐνταῦϑ᾽ ὄψεσϑε] ἰῖὰ ΒογΙρβὶ: ἐνταῦϑ' ὄψεσϑε Ρα]. 
ἐνταῦϑ᾽ ὄψεσϑαι Νὶ ΒαΡΡ. ἐγνταῦϑα δ᾽ ὄψεσϑε γΕ]]. 



(Εν. 766 Ν) 

ΕΗ 
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φωνὴν ἐξιχνουμένην εἰς πάντας, οὕτω τότε πλείοσιν 

ἐχρῆτο φωναῖς πρὸς τιλείονας ἡ μαντική" νῦν δὲ τοὖναν- 
τίον ἔδει ϑαυμάζειν τὸν ϑεόν, εἰ περιεώρα τὴν μαντικὴν 
ἀχρήστως δίχην ὕδατος ἀπορρέουσαν ἢ καϑάπερ αἵ 
πέτραι ποιμένων ἐν ἐρημίᾳ καὶ βοσκημάτων φωναῖς 
ἀντηχοῦσαν." 

9, Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ ᾿Αμμωνίου κἀμοῦ σιω- 

πῶντος, ὁ ΚΛΒΟΜΒΡΟΤῸΣ ἐμὲ προσαγορεύσας “ἤδη σὺ 

τοῦτο δέδωκας᾽ ἔφη “τὸ καὶ ποιεῖν ταυτὶ τὰ μαντεῖα καὶ 

ἀναιρεῖν τὸν ϑεόν; “οὐχ ἔγωγε᾽ ἘΠΠΟΝ - “ἀναιρεῖσϑαν μὲν 
γὰρ οὐϑὲν αἰτίᾳ ϑεοῦ φημὶ μαντεῖον οὐδὲ χρηστήριον" 
ἀλλ ὥσπερ ἄλλα πολλὰ ποιοῦντος ἡμῖν ἐχείνου χαὶ 
παρασκευάζοντος, ἐπάγεν φϑορὰν ἐνίοις καὶ στέρησιν ἡ 
φύσις, μᾶλλον δ᾽ ἡ ὕλη στέρησις οὖσα ἱ ἀναφεύγεν ὁ πολ- 
λάκις καὶ ἀναλύει τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῆς χρείττογος αἰτίας, 

οὕτω μαντιχῶν οἶμαν δυνάμεων σκοτώσεις ἰδιαιτέρας καὶ 
ἀναιρέσεις εἶναι, πολλὰ καλὰ τοῦ ϑεοῦ διδόντος ἀνϑρώ- 
ποις ἀϑάγατον δὲ μηδέν. ὥστε ϑνήσχειν χαὶ τὰ ϑεῶν 
ϑεοὺς δὲ οὐ κατὰ τὸν Σοφοχλέα. τὴν δ᾽ οὐσίαν αὐτῶν 
χαὶ δύναμιν ἐν τῆ φύσει καὶ τῇ ὕλῃ φασὶ δεῖν οἵ σοφοὶ 
ζητεῖν, τῷ ϑεῷ τῆς ἀρχῆς ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον φυλαττο- 
μένης. εὔηϑες γάρ ἐστι καὶ παιδικὸν χομιδῇ τὸ οἴεσϑαν 
τὸν ϑεὸν αὐτὸν ὥσπερ τοὺς ἐγγαστριμύϑους, Εὐρυκλέας 

πάλαι νυνὶ δὲ Πύϑωνας προσαγορευομένους, ἐνδυόμενον 
εἰς τὰ σώματα τῶν προφητῶν ὑποφϑέγγεσϑαι, τοῖς ἑκεί- 

“»σαλλλαλλλλλλλαλσα. 

1 χαὶ εὶς π. ῬΑ]. [πλέοσιν ΒαγΡ. ὅ ἀθεβὲ ἐν ἴῃ ΒᾶΡΡ. Α 
γαϊ. Ῥεῖ. Ἴ σὺ τούτω ΒᾶγΡ. τοῦτο σὺ Απιθτ. ΡΑ]. 10 εἶπεν 
ΨῈ ΒΑΡ. Απὴθν, Β Ροΐ. γαΐ. 11 οὐθενὸς φτο οὐϑὲν Ρα]. [ φημὶ 
ϑεοῦ] Απρν. ΡᾺ]. 14 ἀναφεύγει)] δογΡαρίαπ. ἀφγυφαίνει δοοηΐ. 
Χγ]απάον. Εοτνί. ἀμαυροῖ (εἴ, σκοτώσεις χαὶ ἀναιρέσεις) 10 ἐδια- 
ιτέρας ϑοΥγῖρδὶ: ἑτέρας ἸΙδΓῚ 17 τοῦ ομ. ΒΕ 18 μηδὲν ΑπθΓ. Β. 
μηϑὲν τι}}. [20 τὴν δύναμιν ΒᾶγΡ. ᾿ τοὺς ροβκὶ δύναμιν ἰπδοραπέ 
ΟἸΏΠ65 Γαῖαν 1 ΒᾶΡΡ. ᾿ ι(ασὶ δεῖν οἱ σοφοὶ ζητεῖν 5οΡῖρ51: φασὶν 
(-σὶ Β4Ρ}.) δεῖν οἷς ὀφείλειν ζητεῖν Ν᾽ ΒᾶΡΡ. (εχ φασὶν οἱ σοφοὶ δεῖν 
ζ. εἴ φασὶ δεῖν οἱ σ. ζ. οοπΐεοῖα). φασὶν (-σε Β) δεένους ὀφείλειν 
(-λὲὸ Απθγ. Ρ4]. Β)Ὶ ζητεῖν ταὶ 24 δὲ νἱάἀροίαν ἄδοθββϑθ ἰῃ Υ' ΕΚ; 
ἀθοβῖ π᾿ ΑἸ ἀΐπα δἴψφαθ ἴῃ δἀϊτϊοπίθαβ. ἃπῖθ Πα ΡΠΟΓῸΠῚ 

οι 
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νῶν στόμασι καὶ φωναῖς χρώμενον ὀργάνοις ἘΞ χαταμιγνὺς 
ἀνϑρωπίναις χρείαις οὐ φείδεταν τῆς σεμνότητος οὐδὲ 
τηρεῖ τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ μέγεϑος αὐτῷ τῆς ἀρετῆς. 

10θ. Καὶ ὁ ΚΛΕΌΜΒΡΟΤΟΣ “ὀρϑῶς λέγεις" ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

δτὺ λαβεῖν καὶ διορίσαι, πῶς χρηστέον καὶ μέχρι τίνων 
τῆ προνοίᾳ, χαλεπόν, οὗ μὲν οὐδενὸς ἁπλῶς τὸν ϑεὸν οἵ Ἐ 

δὲ ὁμοῦ τι πάντων αἴτιον ποιοῦντες ἀστοχοῦσι τοῦ με- 
τρίου καὶ πρέποντος. εὖ μὲν οὖν λέγουσι καὶ οἱ λέγοντες, 
ὅτι Πλάτων τὸ ταῖς γεγνωμέναις ποιότησιν ὑποχείμενον 

1ὸ στοιχεῖον ἐξευρών, ὃ νῦν ὕλην καλοῦσιν, πολλῶν ἀπήλ- 
λαξε καὶ μεγάλων ἀποριῶν τοὺς φιλοσόφους" ἐμοὶ δὲ 41 
δοχοῦσιν πλείονας λῦσαν καὶ μείζονας ἀπορίας οἵ τὸ τῶν 
δαιμόνων γένος ἐν μέσῳ ϑεῶν -(ἂν» καὶ ἀνθρώπων καὶ 
τρόπον τινὰ τὴν κοινωνίαν ἡμῶν συγάγον εἰς ταὐτὸ καὶ 

16 συνάπτον ἐξευρόντες" εἴτε μάγων τῶν περὶ Ζωροάστρην, 
ὁ λόγος οὗτός ἐστιν, εἴτε Θράκιος. ἀπ᾿ Ὀρφέως ἰῇ (ἕω. {μα 

Αἰγύπτιος ἢ Φρύγιος, ὡς τεχμαιρόμεϑα ταῖς ἑκατέρωϑι 
τελεταῖς ἀναμεμιγμένα πολλὰ ϑνητὰ καὶ πένϑιμα τῶν 
ὀργιαζομένων καὶ δρωμένων ἱερῶν ὁρῶντες. Ἑλλήνων δὲ 

80. Ὅμηρος μὲν ἔτι φαίνεται κοινῶς ἀμφοτέροις χρώμενος 
τοῖς ὀνόμασι καὶ τοὺς ϑεοὺς ἔστιν ὅτε δαίμονας προσα- 

γορεύων: Ἡσίοδος δὲ καϑαρῶς καὶ διωρισμένως πρῶτος Ἂς, ἡ 749 

ἐξέϑηκε τῶν λογικῶν τέσσαρα γένη, ϑεοὺς εἶτα δαίμονας Β γ΄ “ΕΥ̓͂ 

1 σώμασι ρτὸ στόμασι ΒαΓΡ". [ Ροξῖ ὀργάνοις Ἰδᾶοὰπᾶ ἱπ Ν᾽ (90 1{{1.) 
ΒΑΡ. (23 11π|.) Απιδν. (28 11) ΡᾺ]. (20 τι.) ὶ (ἔδυ 6 11|5 11π.} Εὶ (66 11π|.). 
Ουδο ἀσδαπὶ ογᾶβογαΐ ἴογῖ. μῖὰ5. Βόπο ρΓΟΡΒοίαγαμη βθογαπὶ ἀθἔθηϑο νυ. 
ϑρηϊοηζίδο αἰ ϑίαοϊαπιὶ {ὁ γὰρ ϑεὸν ἐν)χαταμίγνυς ΤΌΡΠΟΡΙ 3. αὐτῶν 
Απθῦ. αὐτὸ Α Εὶ γαῖ. Ρεῖ. 7 ὁμοῦ τε Ῥα]. μέτρου Ν᾽ Απθϑν. ΡΔ]. 
8 εὖ μὲν οὖν ὑϑ4ι6 δὰ ἀποχρεϑέντων (ρ. 12, 4) οἰϊα! Εὐβερθίυ ΡΥ. Εν. Ὺ 4 
|| λέγουσιν καὶ οἱ Ῥεῖ. λέγουσιν οὗ ἃ 10 ὁ νῦν ὕλην καλοῦσιν] ἴἴᾶ 
βογίρβὶ: ἥν ὕλην καλοῦσιν οοἀά. Ευ5ΕΡ ϊ. ὁ νῦν ὕλην καὶ φύσιν Ν᾽ ΒΑΡΡ. 
ὁ (ὃν Απιρν.) νῦν ὕλην χαὶ φύσιν χαλοῦσιν τ6]]. 12 πλείους ΑἸ Γ. 
18 μαινομένων φτὸ δαιμόνων ἰάοπι ᾿ ὃν ἰπβϑγυὶ; ροβύ ἄνϑρ. μαθϑῃηὶ 
ϑέντες οεοὐά. Ευβε 1} [Ὶ4 ὑμῶν Εὖ Ῥεῖ. [1 τῶν τὲ περὶ ΕΑ. τῶν 
γε π. Β. γαϊ. Ροῖ. 11 ὥστε τεχ. ΑἸαθν, ΡΔ!. 18 πολλὰ Βιυβορίυβ: 
πρὸς τὰ (ἴπ φυϊθὰβ. «ἰϊαὰ νἱάθίαν Ἰαΐθγθ) ΠΡΡῚ ποβῖγὶ ᾿ γμοβῖ πένϑιμα 
μαῦθηΐ τινὰ ομμπθβ ργαθῖεν Ὑ} βαρ}. ἔπ Ὑ' βογίρίυμπι ογαΐ (αὐ νἱἀθεαΓ) ἃ 
Ῥυΐπια πιᾶπὰ πέγτιμα: ὁ ραβδὶ ἀθπθοηααθ βορ ρϑὶΐ, τινὰ ἴπ πιᾶρρῖπο δά- 
ἀἰά1 τονῖ. π. 20 ἔτει φαίνεται) ἴα Νὶ Βαγθ. ΑἸὩΡΡ. Ρὰἃ]. Β. ἐπιφαΐένεται 
οοἀά. ΕΞ 011. ἐστι φαίνεται Ῥεῖ. εἰςφαίνεται Α. φαίνεται Ἐ' Βὶ γΔῖ. 
28 δαίμονας εἶϑ᾽ ἡρῶας ἀβ4υ6 δὰ γένους εὶς μαθοῖ 50105 ΕἸΒΘΌΪα5 



(Ε:.188 Ε2.) 
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εἶϑ᾽ ἥρωας, τὸ δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἀνθρώπους, ἐξ ὧν ἔοικε 
ποιεῖν τὴν μεταβολήν, τοῦ μὲν χρυσοῦ γένους εἰς δαί- 

" ΒῚ ᾿ » ) « ͵΄ ΕῚ ε' Ψ 

μονας πολλοὺς κἀγαϑοὺς τῶν δ᾽ ἡμιϑέων εἰς ἥρωας ἀπο- 
χριϑέντων. ἕτεροι δὲ μεταβολὴν τοῖς τε σώμασιν ὁμοίως 
ποιοῦσι καὶ ταῖς ψυχαῖς" ὥσπερ γὰρ ἐκ γῆς ὕδωρ ἐκ δὲ 
ὕδατος ἀὴρ ἐκ δ᾽ ἀέρος πῦρ γεννώμενον δρᾶται, τῆς 
οὐσίας ἄνω φερομένης" οὕτως ἐκ μὲν ἀνθρώπων εἰς ἥρωας 

ἐχ δὲ ἡρώων εἰς δαίμονας αἵ βελτίονες ψυχαὶ τὴν μετα- 
βολὴ ὴν λαμβάνουσιν. ἐκ δὲ δαιμόνων ὀλίγαι μὲν ἐν ἐτῶν 
χρόνῳ πολλῶν δι' ἀρετὴν χαϑαρϑεῖσαι παντάπασι ϑειό- 

τῆτος μετέσχον" ἐνίαις δὲ συμβαίνει μὴ κρατεῖν ἑαυτῶν, 

ἀλλ. ὑφιεμέναις καὶ ἐνδυομέναις πάλιν σώμασι ϑνητοῖς 
ἀλαμπῆ καὶ ἀμυδρὰν ζωὴν ὥσπερ ἀναϑυμίασιν ἴσχειν. 

11. “Ὁ δ᾽ Ἡσίοδος οἴεται καὶ περιόδοις τισὶ χρόνων 

γίγνεσϑαν τοῖς δαίμοσι τὰς τελευτάς" λέγει γὰρ, ἐν τῷ 

τῆς Ναΐδος προσώπῳ καὶ τὸν χρόνον αἰνιεναμἷνα 

“ἐννέα τοι ζώειν γενεὰς λακέρυζα κορώνη, 
ἀνδρῶν ἡβώντων" ἔλαφος δέ τε τετρακόρωγος" 
τρεῖς δ' ἐλάφους ὁ κόραξ γηράσκεται" αὐτὰρ ὁ φοίνιξ 
ἐννέα τοὺς κόρακας δέκα δ᾽ ἡμεῖς τοὺς φοίνεκῃςε 
νύμφαι ἐυπλόκαμοι, χοῦραν Διὸς αἰγιόχοιο." 

τοῦτον τὸν χρόνον εἷς πολὺ πλῆϑος ἀριϑμοῦ συνάγουσιν 
οἵ μὴ καλῶς δεχόμενον τὴν γενεάν. ἔστι γὰρ ἐνιαυτός 
ὥστε γίγνεσϑαι τὸ σύμπαν ἐννακισχίλια ἔτη καὶ ἑπτα- 

---σοσ.σν.ααλλλαλσα --.»».αα “Δ«ἷ᾽᾽ΊΙἌἂΚἌΜΑΔ 

2 "δαίμονας πολλοὺς χἀγαϑοὺς (καὶ ἀγ. Νὴ τῶν δ' ἡμιϑέωγ) τὰ 
(οαιῃ Ευ56} 10) γ} Βαρν. Ε, ὃ. π. χἀγαϑοὺς (χαὶ ἀγ. ΒῚ) εἶτα (οπι. εἶτα ἀν. 
ἥρωας εἶτα ἀνϑρώπους τῶν ἡμιϑέων Β Ν5Α Ε Ψαῖ. Ροΐ. α πᾶ ΡΒ 6 
νομοῖὶ πολλοὺς δάἀάϊ!άϊξ ρυΐμηᾶ τπᾶπα8, ἱπιοΡΡοἸδιηθηΐαπι ἥρωας εἶτα 
ἄνϑρ. ἰοΡίϊα ᾿πᾶπῦ8. Ηΐϊης, υἵ νἱάεξαν, ογία εϑί ΒορΙρ Γᾶ 4086 Ϊπ 
ΑἸΡΡ, ΡᾺ]. οχβίας εἶτα δαίμονας εἶτα ἥρωας εἶτα πολλοὺς ἀνϑρώ- 
πους χκαγαϑοὺς τῶν ἡμιϑέων (5864 τῶν δ᾽ ἡμειϑέων Βαρεῖ Απιθγ.). 
ΒΧΡΊΙΟΙ͂Γ μἴὸ 601] 10 ῬΑΙΑΙμΙ 1170. ὃ πηγῆς ρνο γῆς ΒᾶΡΡ. . ἴ ἄγω 
φερομέγης] ἀναφερ. ὙΊ ΒαύΡ. ΑἸαρν. ἡ 9. ἐν (ἴα Βεῖβκοὴ ἐτῶν χρόνῳ 
πολλῶν ΒοΡΙρβὶ: ἔτε χρόνῳ πολλῷ ἰδγὶ [0 ἀρετὴν] ἰϊὰ 1 ΒΡ. ΑἸ. 
ἀρετῆς τΕ}1. 12 ἐνδυομέναις ΤαΡπεΡαΒ: ἀναδυομέναις Ε ἀναλυομέναες 
Ρ611. [8 τελετάς 1 ((ΟΥΓ. νη ΒΑΡΡ. 18 δέ τε] οἴη. τε Ὗ ΒᾶγΡ. Αγ. 
(44. 566. τ.) Β 20 δέχα δ᾽ ὑμεῖς ν. εὐπ. κ. “,. αἷγ. φοίνικας. [τὰ 
Βᾶθο νἱάθίαν δχβίθορθ αὶ | ἡμεῖς ᾿ ΒαρΡ.: ὑμεῖς γ6}]., ἀἴψαρ ἴἴὰ [ορὶξ 
Ὀ5ΟΠΪ5 ἴῃ Ηθβίοάο 21 γυμφαέτ᾽ εὐπ. ΑαθΡ. 24 ἐγγεακισχ. γαῖ. Ροί. 

δ᾽ 

1ὅ 

20 

Εἴς 



σι 

Ἵ ς. 

. οι 

20 

2ὅ 

᾽ν. 41 ΟΒΑΟΌΠΟΕΟΜ 73 

χόσια καὶ εἴχοσι τῆς τῶν δαιμόνων ζωῆς, ἔλαττον μὲν ἴΖζώ.ὄ 
οὖγ νομίζουσιν οἱ πολλοὶ τῶν μαϑηματιχῶν, πλέον δὲ ᾿ γ “7 
οὐδᾷ Πίνδαρος εἴρηκεν εἰπὼν τὰς νύμφας ζῆν 402. ᾿ 

εἰσοδένδρου τέκμαρ αἰῶνος λαχοίσας, (᾿τ. 166 Β) 

διὸ καὶ καλεῖν αὐτὰς ἁμαδρυάδας. ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος, 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ὑπολαβών 'πῶς᾽ ἔφη ᾿λέγεις, ὦ Κλεόμβροτε, 
γενεὰν ἀνδρὸς εἰρῆσϑαν τὸν ἐνιαυτόν; οὔτε γάρ ᾿"ἡβῶντος᾽ 
οὔτε “γηρῶντος᾽, ὡς ἀναγιγνώσκουσιν ἔνιοι, χρόνος ἄνϑρω- 

πίνου βίου τοσοῦτός ἐστιν. ἀλλ᾽ οἵ μέν “ἡβώντων ἄνα- 
γιγνώσχοντες ἔτη τριάχοντα ποιοῦσι τὴν γενεὰν καϑ' 

Ἡράκλειτον, ἐν ὦ χρόνῳ γεγνῶντα παρέχειν τὸν ἐξ αὑτοῦ Ὁ (δι. 81 Βγυ9 
γεγεννημένον ὁ γεννήσας. οἵ δέ 'γηρωντων᾽ πάλιν οὐχ 
ἡβώντων γράφοντες ὀχτὼ καὶ ἑχατὸν ἔτη νέμουσι ᾿τῇ 
γενεᾷ" τὰ γὰρ πεντήκοντα καὶ τέσσαρα μεσούσης ὅρον 
ἀνϑρωπίνης ζωῆς εἶναι, συγκείμενον ἔκ τε τῆς ἀρχῆς καὶ 
τῶν πρώτων δυεῖν ἐπιπέδων καὶ δυεῖν τετραγώνων καὶ 
δυεῖν κύβων, οὺς χαὶ Πλάτων ἀριϑμοὺς ἔλαβεν ἐν τῇ “ 

ψυχοχονίᾳ. καὶ ὁ λόγος ὅλως ἡνίχϑαν δοκεῖ τῷ Ἡσιόδῳ ΩΣ 

πρὸς τὴν ἐχπύρωσιν, ὁπηνίχα συγεχλείπειν τοῖς ὑγροῖς 
εἶχός ἐστι τὰς Νύμφας, (ἴοιι. Υ 8) 

αἵ τ᾽ ἄλσεα καλὰ νέμονται 
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 

12. Καὶ ὁ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ “ἀκούω᾽ ταῦτ᾽ ἔφη 'πολ- 
λῶν καὶ ὁρῶ τὴν Στωικὴν ἐκπύρωσιν ὥσπερ τὰ Ἡρακλεί- 
του χαὶ τὰ Ὀρφέως ἐπινεμομένην ἔπη οὕτω καὶ τὰ Ἡσιό- 
δου καὶ συνεξάπτουσαν' ἀλλ᾽ οὔτε τοῦ κόσμου τὴν φϑορὰν 416 

λλλσ. “““ᾳαλλέάἌἔἜΕΡΛΓ,ἜἘὌἌἌἜΛΑΛ ΔΑ ΛΑ ΑΛ ΆΛΑΑῚ 

1 χαὶ ἀδοβϑῦ ἰπ Βᾶν. 8 ουδὲ Ταγπερθαβ: οὐ (οὖν οχ Ε 
υὖ νἱάἀρίαν ρῥνοΐογε Βογηδγάδκὶ8) ἰδρὶ ἢ Ροβὲ πίνδαρος Βαθθηΐ δ᾽ 
Ομ π6 85 μγᾶοῖον Υ ΒΑΡ. ΑἸΔΒΡ. 4 τέχμαρ Ταγη. Βοηρᾶγβ.: τέχμωρ [} 
λαχοίσας ἤεγαθ: λαχούσας θ ὑπολαβὼν) ἐπιβαλὼν Βαν}. ἰὰ 
Πα Ώ6 ἃ 866. πὶ., ἕυθγαΐψαθ, αὐ νἱἀοίαν, ἴῃ ΝῚ || λέγεις οη. Β 8 οὔτε 
γηρῶντος --- οἱ μὲν ἡβῶντος ἀδβαπὶ ἴῃ Απδν. 9. βίος Β ἡβώντων 
ἀπὰ5 Ε' ἡμῶν ἔτος (υἱ νἱάἀοιαν) ἕποραὶ ἴῃ γ1, ἡβῶγτος γ6}}. 15᾽ μο- 
: ΡΓο ἀρχῆς (εἶ. Ρ. 10 βαργ8) Α Καὶ Καῖ. Ροῖ. 10 δυοῖν ἴον Αἰαθγ. 
ΒΕ 17 οἵἷῃ. χαὶ δηῖθ Πλ. Αἰαθν. 18 ὅλος Απῦν. Β τ᾿ 22 πίσεα 
Βανθ. Αππθν. ἢ πείσεα γ6]]. 458 τοῦ ὀρφέως Βανι». [ οὕτω χαὶ τὰ ἡσ. 
ἐπιν. ἔπη ΑθΡ. 2260 καὶ συν.] χαὶ οπι. Β. συνεξάπτουσαν δ γίι.: 
συνεξαπατοῦσαν Ε' -τῶσαν τ6]]. 



(εἴ. Ἡτδο]. 
ΕἼ 88 Βγνν..) 

τέτταρα πολ} 
ϑεέγῦος ὑπὸ Τῶν 

'γων ράκογτα γὰρ ἑκατέρως γίγνεται. ταῦτα δὲ πεντάκις Ὁ: 
των, βυγϑεῖδε 
ἐν ν 

714 Ὲ ΘΕΕΕΟΤΟ Ῥ. 416 

ἀνέχομαν λεγομένην, ἡ τά τε ἀμήχανα καὶ ὦν ὑπόμνησις 

τῶν φωνῶν μάλιστα περὶ τὴν κορώγην χαὶ τὴν ἔλαφον 
ἐχδύεσϑαν ἐπὶ τοὺς ὑπερβάλλοντας. ἐ οὐχ ἐνιαυτὸς ἀρχὴν 
ἐν αὑτῷ καὶ τελευτὴν ὁμοῦ τι 'πάντων ὧν φέρουσιν ὦραν᾽ 
γῆ δὲ φύει" πεῤίῆχὼς, οὐδὲ ἀνθρώπων ἀπὸ τρόπου γενεὰ 
χέχληται; καὶ γὰρ ὑμεῖς ὁμολογεῖτε δήπου τὸν Ἡσίοδον 

ἀνϑρωπίνην ζωὴν τὴν γενεὰν λέγειν. ἦ γὰρ οὐχ οὕτως; 
συνέφησεν ὁ “ημήτριος. ᾿ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνο δῆλον ὁ 
Κλεόμβροτος εἶπε “τὸ πολλάκις τὸ μετροῦν καὶ τὰ μετρού- 
μενα τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι προσαγορεύεσθαι, κοτύλην καὶ 
χοίνικα καὶ ἀμφορέα καὶ μέδιμνον. ὃν τρόπον οὖν τοῦ 
παντὸς ἀριϑμοῦ τὴν μονάδα μέτρον οὖσαν ἐλάχιστον καὶ 
ἀρχὴν ἀριϑμὸν καλοῦμεν" οὕτω τὸν ἐνιαυτόν, ᾧ πρώτῳ 
μετροῦμεν ἀνϑρώπου βίον, ὁμωνύμως τῷ μετρουμένῳ 
γενεὰν ὠνόμασεν. καὶ γὰρ οὺς μὲν ἐκεῖνον ποιοῦσιν 
ἀριϑμοὺς οὐδὲν ἔχουσι. τῶν νενομισμένων ἐπιφανῶν καὶ 
λαμπρῶν ὡς ἐν ἀριϑμοῖς" ὃ δὲ τῶν ἐννακισχιλίων ἕπτα- 
χοσίων εἴκοσν τὴν γένεσιν ἔσχηχε συνϑέσει μὲν ἐκ τῶν 
πὸ μονάδος τεσσάρων ἐφεξῆς τετράκις γενομένων {πολλα- 

πλασιασμῷ δὲ ϑεκέρες. -γεμθμέμωῃν τεσσάρων" τεσσα- 

γωνισϑέντα τὸν ἐχκείμενον ἀριϑμὸν παρέσχεν. ἀλλὰ περὶ 

Ο μὲν τούτων οὐχ ἀναγκαῖον ἡμᾶς ΤΉΜΜΡΕΙΝ ̓ διαφέρεσϑαι. 

-.-“““αλλαλλλλαλαλλαλαασλλαλλλσέσάἌἄἌσσ Λα 

1 χαὶ ὧν υϑήὰς δά ὑπερβάλλοντας. ΝΊΒΙ ἠαναΐῖ Ιαοαπᾶπι ἃπίθ 
μᾶθο βίδίπθγθ, ἐὰμπὶ μ]ᾶπθ β5θη8ὰ οἂρθᾶπί. ΥὙἰἀθπίαν ἃ 50.115 ΡΟ βϑῖπιθ 
βαρ 1 6888. ΤΑ]1ὰ ἔδγθ βου ρβθραῖ, υἱ Ορἑ ΠΟΙ, Ρ]αΐαγομυϑ: τὰ τ’ “ἀμήχανα 
χαὶ ὠγύγια μήκη τῶν χρόνων μάλιστα περὶ τὴν κόρακα καὶ τὴν ἔλαφον 
οὐχ ἔστι διαδύεσϑαι τοὺς ὑπερβάλλοντας. Οεΐοραπι ρΓὸ τὴν ἔλ. οβὶ 
τὸν ἔλ. ἴῃ ΒᾶΡΡ. 4 αὑτῷ Βεογηδνάακί5: αὐτῷ ὅ περιηχὼς 8ογρ5ῖ: 
περιεχὼς Ε περιεχῶς ΥἹΑ Εἰ Ψαι. Ρεϊ. περεχῶς ΒᾶΡ". προσεχῶς 
ΑἸθν, Β 5 Απου. ἴῃ ΑἸάϊπα Βοά]. ὨΙοὶῦ Χυ]απάθνΡ περιέχων ϑ5υὰπὶ) 
ὁοάϊσθμη ΒάΡΘΡΘ ἰΐδψπθ βορι]ζ, δογαπὶ 4πᾶ6 4|101 ἀϊχθγαῦ ῬᾶΓαπὶ ΠΙΘΙΠΟΡ 
“ἴς ΠΡῸΡ ἴπ ᾿μᾶπαυβορὶρῖο ΠΟΩ ἱποΡαί᾽ θ δήπου ΤΌΡΠΕΟΡαΒ: μήπου 
11 ἀμφιφορέα Ν᾽ ΑπθΡ. 19 ἀρχὴν καὶ ἀριϑμὸν ΒᾶΡΡ., ὦ πρῶτον 
ν! ΒαΡΡ. (ΘΟ. 866. π1.). πρῶτον τῷ Β 14 ὁμωνύμως 6}05 1060 ὁ 
οὐπι ἰΔ0. ἴῃ ΑἸΩΒΓ, 11 ἐνγνεαχισχιλίων Β 19 γενομένων. 
τεσσαράκοντα ἱπτογοοάθηϊο Ἰδοὰπὰ 710 ἔογα {{{. Ε: γενομένων τεσσάρων 
τεσσαράκοντα οοΥθυ ἢ ΟἸΠΠ68. ϑαΡΡ] ειη θπίαιη "601 Θϑ8ζ 21 ἑχάτερος 
ΑἸθΓ, Β ᾿᾽ γὰρ ργοὸ δὲ ΒᾶΡΡ. : ἀλλὰ περὶ ἀ84π6 δά σεβεσϑαι (ρ. 75, 7) 
οἰϊαῖ Εὐβοθῖαβ Ργδορ. ἔν. Υ. 4 
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καὶ γὰρ ἂν πλείων ὁ χρόνος ἡ κἂν ἐλάττων κἂν τεταγμένος 
κἂν ἄταχτος, ἐν ὦ μεταλλάττει δαίμονος ψυχὴ καὶ ἥρωος 
βίος, οὐδὲν ἦττον ἐφ᾽ ᾧ βούλεται δεδείξεται μετὰ μαρ- 
τύρων σοφῶν καὶ παλαιῶν, ὅτι φύσεις τινές εἶσιν ὥσπερ 
ἐν μεϑορίῳ ϑεῶν καὶ ἀνϑρώπων, δεχόμεναι πάϑη ϑνητὰ 
καὶ μεταβολὰς ἀναγκαίας, οὖς δαίμονας ὀρϑῶς ἔχει κατὰ 

γόμον πατέρων ἡγουμένους καὶ ὀνομάζοντας σέβεσϑαι. 
18, “Παράδειγμα δὲ τῷ λόγῳ Ξενοκράτης μὲν ὁ Πλά- 

τωνος ἑταῖρος ἐποιήσατο τὸ τῶν τριγώνων, ϑείῳ μὲν 
ἀπειχάσας τὸ ἰσόπλευρον ϑνητῷ δὲ τὸ σχαληγὸν τὸ δ᾽ 
ἰσοσχελὲς δαιμονίῳ" τὸ μὲν γὰρ ἴσον πάντῃ τὸ δ᾽ ἄνισον 
πάντῃ, τὸ δὲ πῆ μὲν ἴσον πῆ δ᾽ ἄνισον, ὥσπερ ἡ δαι- 
μόνων φύσις ἔχουσα καὶ πάϑος ϑνητοῦ καὶ ϑεοῦ δύναμιν. 
ἡ δὲ φύσις αἰσϑητὰς εἰχόνας ἐξέθηκε χαὶ ὁμοιότητας ὅρωυκενας͵ ἠεώνγ 

φορῶν μὸν ϑείων ὑ ὡς ὁ ἥλιον καὶ ἄστρα ϑνητῶν δὲ τὰ ἀν {Ὲ 2 μῶν 

σέλα καὶ κομήτας χαὶ διάττοντας, ὡς Εὐριπίδης εἴκασεν ὁ ὡματα ὡς ηἶφον 

20 

ἐν οἷς εἶπτεν (δι. 911 Ν) 

“ὁ δ᾽ ἄρτι ϑάλλων σάρχα, διοπετὴς ὅπως 
ἀστὴρ ἀπέσβη, πνεῦμ᾽ ἀφεὶς ἐς αἰϑέρα. 

μιχτὸν δὲ σῶμα καὶ μίμημα δαιμόνιον ὄντως τὴν σελήνην, Κὶ 
τῷ τῇ τούτου τοῦ γένους συνάδειν περιφορᾷ φϑίσεις 

᾿] 

ἡ φαϊιγομένας Ὦ δεχομένην καὶ αὐξήσεις καὶ μεταβολὰς, ἃς 
ὁρῶντες, οἵ μὲν ἄστρον γεῶδες οἵ δ᾽ ὀλυμπίαν γῆν οἱ δὲ 
χϑονίας ὁμοῦ καὶ οὐρανίας χλῆρον Ἑκάτης προσεῖπον. 
ὥσπερ οὖν εἰ τὸν ἀέρα τις ἀνέλοι καὶ ὑποσπάσειε τὸν 

-Δλλλλλλλαλλλλλλλαλλαλλλαλλαλλλλααλλαλαλααλλαλααλαλλλαλαλαλαλααλλαλασμσ  ΛΆΛ Λ  ΑΑ ΑΑ Α Α ΑΚ 

1 ὃ χρόνος ἢ --ὄ. Εϊὸ ΘΧΡΙΙΟΙΕΎΥ, ἱποίριἐ ν ᾿ ἢ κἄν ἐλ. χἄν] ἴϊὰ 
ΒᾶΡΡ. ΑἸΡν. Ε' Καῖ. ἢ κἄν ἐλ. ἡ χἄν β ((ο5ῖθ Κοπῖο) ν. ἤ χἂν ἐλ. ἡ 
χἂν ΑΕ. ἢ χἂν ἐλ. χἄν Ρεῖ. 2 ψυχὴ καὶ ἥρωος βίος] ἰϊὰ δὰμὶ 
Εὐυδοθίο Βᾶν». ἴῃ τπᾶγξ. ἃ ῬΓ. θ. υχὴν χαὶ ἥρωος (ἥρως ΒδγΡ}.) βίον 
ΒαΡΡ. ἴπ ἰοχία οἵ 6]. 4 σαφῶν Βαγρυν ΒᾺ Ρεῖ. ᾿ τινές εἶσιν ΒΑΡ. 
Απθν. Ευβουῖυβ: εἰσί τεγὲς γ6}}. 1 φορῶγ μὲν ϑείων ΒΟΡΙρ81: ὀρωμένων 
ϑεῶν ᾿ἰθνῖ. ϑοφαθηβ ὡς ποη δχρθάϊο: ὀρωμένας ϑεῶν μὲν ἥλιον χτλ. 
οοη]. ΤΌΠΟΙ 19 ἐς Νάυοκ: εἰς 20 μεχτὸν Ταγπερυβ: μιχρὸν || 
δαιμόνιον] -μονίων! 121 τουτὶ τοῦ ΒᾶτΡ.Ρ΄ τοῦ φϑιτοῦ ργορίθι νἱοίπαπὶ 
φϑίσεις Βαυὰ Ἰοοῦ σομ͵ϊοοΡο. [μαἴοϊ αυὰ 22 φαινομέγας ἰοοῦπι Ηἷο 
θη μαᾶρθεῖ. Ὁ ἀθιμοπδίγαγοῖαν ᾿πᾶπὶ 6406 Ρ]ᾶπα ἀἰνίηδπι ΠΘ416 Ρ]8Ππ6 
τπογΐδ]θπὶ 6556 ϑ6ἀ ἴῃ ἰηιθυ] πηϊηὶο ἀἰνίηϊ πηονγίδ 5416 βἴαγθ, ἀΐσθπάμπι 
γαῖ πιυΐαϊϊοποϑ 6]05 ποὴ Δρραγδηΐοβθ᾽ 568 “οογίδβ᾽ δἱ [656 {υδάδπι οοηϑ[ϊ- 
ταΐα5. 6586 2ὅ τὸν μεταξὺ] τὸ μ. ΒαΡῦ. δ᾽ 

4, 2ιοί. σέ δε μἐρά 
ὍΛ 
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μεταξὺ γ γῆς καὶ σελήνης μα ἐν μέσῳ κενῆς καὶ ἀσυνδέτου 
χώρας γενομένης “τὴν ἑνότητα διαλύσει καὶ τὴν κοινωνίαν 
“πα 

τοῦ παντός, οὕτως οἵ δαιμόνων γένος μὴ ἀπολείποντες, .ςς ἷ 
ἀνεπίμιχτα τὰ τῶν ϑεῶν χαὶ ἀνϑρώπων ποιοῦσι καὶ ᾿ 

΄ ᾿ ΄ , 2) 

(260 δ) ἀσυνάλλαχτα, τὴν ἑρμηνευτικήν, ὡς Πλάτων ἔλεγεν, καὶ “ ἴω 

ΒΕ διαχονικὴν ἀναιροῦντες φύσιν, ἢ πάντα φύρειν ἅμα καὶ ἦτ" 
ταράττειν ἀναγκαζουσιν ἡμᾶς τοῖς ἀνϑρωπίνοις πάϑεσι 

καὶ πράγμασι τὸν ϑεὸν ἐμβιβάζοντας καὶ κατασπῶντας 
ἐπὶ τὰς χρείας, ὥσπερ αἵ Θετταλαὶ λέγονται τὴν σελήνην. 

41ὶ ἀλλ᾽ ἐκείνων μὲν ἐν γυναιξὶ τὸ πανοῦργον ἔσχε πίστιν, τὸ ζω. 

, ῃῤῥήι ᾿ἀγλαονίκης τῆς Ἡγήτορος, ὡς φασιν, ἀστρολογικῆς γυναῦ- ἴωλῃι" 
; " νὴ κός, ἐν ἐχλείιμει σελήνης ἀεὶ προσποιουμένης γοητεύειν ὑβνν ἢ 

χαὶ καϑαιρεῖν αὐτήν. ἡμεῖς δὲ μήτε μαντείας τινὰς 
ἀϑειάστους εἶναι λέγοντῷς ἢ τελετὰς χαὶ ὀργιασμοὺς 
ἀμελουμένους ὑπὸ ϑεῶν ἀχούωμεν' μήτ᾽ αὖ πάλιν τὸν τὸ 
ϑεὸν ἐν τούτοις ἀνασιτρέφεσθϑαν καὶ παρεῖναν χαὶ συμ- 
πραγματεύεσθαι δοξάζωμεν, ἀλλ᾽ οἷς δίκαιόν ἐστι ταῦτα 
λειτουργοῖς ϑεῶν ἀνατιϑέντες ὥσπερ ὑπηρέταις καὶ 

γραμματεῦσι, δαίμονας νομίζωμεν ἐπισχόπους τϑεῶν 
ἱερῶν καὶ μυστηρίων ὀρχιαστάς, ἄλλους δὲ τῶν ὑπερή- 20 

Β φάνων καὶ μεγάλων τιμωροὺς ἀδικιῶν περιπολεῖν. τοὺς 
.(00138,128) δὲ πάνυ σεμνῶς ὁ Ἡσίοδος ᾿αγνούς προσεῖπε 'πλουτο- 

δότας, καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔχοντας", ὡς βασὶλικοῦ 

τοῦ εὖ ποιεῖν ὄντος. εἰσὶ γάρ, ὡς ἐν ἀνϑρώποις, καὶ 

δαίμοσιν ἀρετῆς διαφοραὶ καὶ τοῦ παϑητικοῦ καὶ ἀλόγου 26 
τοῖς μὲν ἀσϑενὲς καὶ ἁμαυρὸν ἔτι λείψανον ὥσπερ περίτ- 
τωμα, τοῖς δὲ πολὺ καὶ δυσκατάσβεστον ἔνεστιν, ὧν ἴχνη 
καὶ σύμβολα πολλαχοῦ ϑυσίαι καὶ τελεταὶ καὶ μυϑολογίαι 
σῴζουσι χαὶ διαφυλάττουσιν ἐνδιεσπαρμένα. 

-“ῖ““«“«“Ἄψ“«ἘσὍσἘὍὁΨ«ἜἔἜὁοΨσοσσσσσσ..-͵ -- λα λλλαλαλαλαλαλαάασάέσσσσασααλαλλλαλαλλαλααασσ Ὅ Ὁ. Δ. Δ. ἃ, 

1 πάϑεσι καὶ πάϑεσι ΒΑ". πράγμασι καὶ. πάϑεσεν ἅγλαο- 
γίχης] ᾿“γανίχης εοἀά. ρ. 148. ἡ ὥς φασιν] ὧν φησι Βαυθ.Ρ 1 αἰθῖπο 
οἰ Βαΐϊσοι Γύμφισσας 18 τινὰς --- λέγοντας]δτινῶν -- λεγόντων 
Απαδν. (τιγὰς --- λεγόντων ΑἸάϊπα εἴ, αἱ νἱάείαν, ΕἾ, δἴφαορ ἰΐὰ πᾶ πὶ 
19 ϑεῶν Βθοαβὶ; ϑείων Βεῖβκο, βοὰ ϑεῖα ἱερὰ ποη ἰπΐο! !ρο 2] τοὺς 
δὲ] οὖς δὴ Μεοείρίας. 401 Βᾶδθο ροβὲ ὀργιαστὰς οΟΠ]]οοαΐ 24 εἰσὶ γὰρ 
ἀϑ4ιθ δὰ τύχωσεν οὗ ἐρῶσι (ρ. 18, 1) εἰϊαι Εαδεθίαβ Ρρᾶθρ. Εν. Υ, 4 [ἢ 
ἐν ἀοοβῖ ἴθ Β Υ ἡ δαὶ. Ροῖ. 28 ϑυσίαι τε καὶ Εαδεδίαϑ 
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14. “Περὶ μὲν οὖν τῶν μυστικῶν, ἐν οἷς τὰς μεγίστας 

ἐμφάσεις καὶ διαφάσεις λαβεῖν ἔστι τῆς περὶ δαιμόνων 
ἀληϑείας, ᾿εὔστομά μοι κείσϑω᾽ καϑ' Ἡρόδοτον" ἑορτὰς 
δὲ καὶ ϑυσίας, ὥσπερ ἡμέρας ἀποφράδας καὶ σκυϑρωπᾶς, 
ἐν αἷς ὠμοφαγίαν καὶ διασπασμοὶ νηστεῖαί τὸ καὶ κοπε- 
τοί, πολλαχοῦ δὲ πάλιν αἰσχρολογίαν πρὸς ἱεροῖς 
“μανίαν τ᾽ ἀλαλαί τ᾽ ὀρινομένων διψαύχενι σὺν κλόνω᾽, 
ϑεῶν μὲν οὐδενὶ δαιμόνων δὲ φαύλων ἀποτροπῆς ἕνεχα 
φήσαιμ᾽ ἂν τελεῖσϑαι μειλίχια καὶ παραμύϑια. καὶ τὰς 
πάλαν ποιουμένας ἀνϑρωποϑυσίας οὔτε ϑεοὺς ἀπαιτεῖν 
ἢ προσδέχεσϑαν πιϑανόν ἐστιν, οὔτε μάτην ἂν ἐδέχοντο 
βασιλεῖς καὶ στρατηγοὶ παῖδας αὑτῶν ἐπιδιδόντες καὶ 

καταρχόμενοι καὶ σφάττοντες, ἀλλὰ χαλεπῶν καὶ δυστρό- 
πῶν ὀργὰς καὶ βαρυϑυμίας ἀφοσιούμενον καὶ ἄπο- 
πιμπλάντες ἀλαστόρων" ἐνίοις δὲ μανικοὺς καὶ τυραννι- 
κοὺς ἔρωτας, οὐ δυναμένων οὐδὲ βουλομένων σώμασι καὶ 
διὰ σωμάτων ὁμιλεῖν. ἀλλ᾽ ὥσπερ Ἡρακλῆς Οἰχαλίαν 
ἐπολιόρκει διὰ παρϑένον, οὕτω πολλάκις ἰσχυροὶ καὶ 
βίαιον δαίμονες ἐξαιτούμενον ψυχὴν ἀνϑρωπίνην περιξχο- 
μένην σώματι λοιμούς τε πόλεσι καὶ γῆς ἀφθρίας ἐπά- 
γουσι καὶ πολέμους καὶ στάσεις ταράττουσιν, ἄχρι οὗ 

1 περὶ μὲν ἀδᾳὰ6 δὰ ἀγϑρωποϑυσίας οχ Ευδβοθίο ἀδϑονίρϑὶς ΤῊΘο- 
ἀογοίυβ ἄγαθο. Αἰἴδοῖ. (αν. Ρ. 514 (6 αἰβέογ) ᾿ Ποοο περὶ μὲν οὖν Βαθεῖ 
Ευβοθὶὰ5 χαὶ περὶ μὲν, ΤΙδΒοάαγοίαβ. χαὶ περὶ 1 ἀλαλαί τ' Τυν- 
ΒΘΡὰ8 εχ Ρ. Τῦθ 6: ἄλλα τε ΒαΡθξ Αἰθν. (εἴ αὐ νἱάοίαν ΕἾ: ἄλλαι οείθνὶ 
οὑπὶ οοὐά. ΕΌ5Β6Ό11 οἱ Τποοάογοῖϊ ἢ ὀρινομένων] γϑγᾶπι βογ:ρἔαγϑηι 4αδπι 
οοῃ ἢ Ριμαπΐ 411} Ρ] αἴδροιὶ Ἰοοὶ 628, 700 6 βεγνανδγαπῦ οοὐά. απἰὰ5 ΤᾺΘ6ο- 
ἀογοῖϊ. ὀρεγόμεναι. οοἀά, Ευβοῦϊ οἱ. ποβὲγὶ 8 ϑεῷ Βαγῦ. Απιθν. 
9 τελεῖσθαι Ἐυδουίυβ. ἐπιτελεῖσϑαι ΤποοἀοΓοῖαβ; αἴθγα|αθ μειλίχεα καὶ 
οἱ, τελεῖν ποβῖγὶ φγᾶθῖογ Βᾶρὺ. 4ὰὶ λυσιτελεῖν  χαὶ ἀθθοβί ἴῃ 
Εὐβθῖ οοἀά. ἀδογαΐψαθ ἴῃ οοάΐϊοθ ὑπάθ 5ιἃ ΘΧβονρ  ρδὶῦ Τηθοἀοτθίαβ. ἰβῖδ 
Θηΐη πᾶθο 1ΐὰ γ6] [ϑρὶξ γυδὶ Ἰθρεπάδ 6586 οθηβαὶϊ; παραμυϑίας τῆς πάλαι 
ποιουμένους ἀνϑρωποϑυσίας. Ρ]αγὰ ποῃ οἰϊαῖ; 51 οἰΐζαββεῖ ἣν ροβῖ 
ἀνϑρωποϑυσίας ᾿ηβθΡυϊβδοῖ 10 τελουμένας φῬγοὸ ποιουμένας ν 
11 μάτην ΒδΡν. Απμθν. 5011, υὐ νἱάθία», μάχην ὑϑὶ]. 1 ἂν ἐδέχοντο 
Ευβορίυβ: ἀγέχονται ποβῖγὶ 12 αὐτῶν Αὐὔρ ν ΒΑ [8 χαταρχ. καὶ 
σφ. Ἐυβερθίαβ: ἀρχ. καὶ φυλάττοντες ποϑ!!ϊ [1 ἐγίοις Βογπᾶγράἀδκὶβ: ἐν 
τοῖς οοἀά. Ευβοθὶϊ! (ρυδοῖθν ἃ. ἢ αὶ οσογγυρία Θχμὶ ρθη); ἐγέους ΒΑΡ". 
ἐνίων γ6}}. [ἐδ οὕτω πολλάκις Βατ". Αἰαθν. οὐπὶ Ευβερίο: οὕτως γΕ]]. 
20 Ροβὲ σώματι (σώμασε ν) ἰπβθιαμξ οἴηπθ8 ποβὲγὶ ργᾶθῖον ΒᾶγΡ, χαὶ 
διὰ σωμάτων ὀμιλεῖν οὐ δυνάμενοι ταύτῃ [ ἀφορίαν ΑἸθν. 

σ (Ι, 111) 

(Ριπά. Ετ. 
208 Β) 
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λάβωσι καὶ τύχωσιν οὗ ἐρῶσιν. ἔνιοι δὲ τοὐγαντίον 
(ἔπαϑοννδ, ὥσπερ ἐν Κρήτη χρόνον συχνὸν διάγων ἔγνων 
ἄτοπόν τινὰ τελουμένην ἑορτήν, ἐν ἧ καὶ εἴδωλον ἀνδρὸς 
ἀκέφαλον ἀναδειχγύουσι χαὶ λέγουσιν ὡς οὗτος ἦν όλος 
ὁ Μηριόνου πατήρ, νύμφη δὲ πρὸς βίαν συγγενόμενος δ 
ἀκέφαλος εὑρεϑείη. 

10. “Καὶ μὴν ὅσας ἔν τε μύϑοις καὶ ὕμνοις λέγουσι 

χαὶ ἄδουσι, τοῦτο μὲν ἁρπαγὰς τοῦτο δὲ πλάνας ϑεῶν 
χρύψεις τε χαὶ φυγὰς καὶ λατρείας, οὐ ϑεῶν εἶσιν ἀλλὰ 

δαιμόνων παϑήματα καὶ τύχαι μνημονευόμεναι δι’ ἀρετὴν τὸ 
καὶ δύναμιν αὐτῶν, καὶ οὔτε Αἰσχύλος εὖ εἴττεν (ϑαρρὶ. 214) 

“ἁγνόν τ᾽ ᾿Απόλλω φυγάδ᾽ ἀπ’ οὐρανοῦ ϑεόν᾽, 
οὔτε ὁ Σοφοκλέους “Ἄδμητος (δ: 161 Ν) 

“οὑμὸς δ᾽ ἀλέχτωρ αὐτὸν ἦγε πρὸς μύλην. 
πλεῖστον δὲ τῆς ἀληϑείας διαμαρτάνουσιν οὗ “Δελφῶν τὸ 
ϑεολόγοι, νομίζοντες ἐνταῦϑα ποτε πρὸς ὄφιν ϑεῷ περὶ 
τοῦ χρηστηρίου μάχην γενέσϑαν, καὶ ταῦτα ποιητὰς καὶ 
λογογράφους ἐν ϑεάτροις ἀγωνιζομένους λέγειν ἐῶντες, 
ὥσπερ ἐπίτηδες ἀντιμαρτυροῦντας ὧν δρῶσιν ἱεροῖς τοῖς 
ἁγιωτάτοις. ϑαυμάσαντος δὲ τοῦ Φιλίππου (παρῆν {γὰρν 320 
ὁ συγγραφεὺς) καὶ πυϑομένου, τίσιν ἀντιμαρτυρεῖν ϑείοις 
οἴεταν τοὺς ἀγωνιζομένους" “τούτοις᾽ ἔφη “τοῖς περὶ τὸ 
χρηστήριον, οἷς ἄρτι τοὺς ἔξω Πυλῶν πάντας Ἕλληνας ἡ 
πόλις κατοργιάζουσα μέχρι Τεμπῶν ἐλήλακεν. ἥ τε γὰρ 
ἱσταμένη καλιὰς ἐνταῦϑα περὶ τὴν ἅλω δι᾽ ἐννέα ἐτῶν 5 
οὐ φωλεώδης, ἀλλὰ μίμημα τυραννικῆς ἢ βασιλικῆς ἐστιν 

2 ἔπαϑον ἰπβθραϊ δίθριπᾶπη. Ρ]αγὰ [οΡία886 ἀδϑαπί 1] “Αϊσχίλος 
εὖ Β0ΡΙΡ81: ΑἹσχύλου Α Ρεοῖ. πα εον ΟΘΘΡΙ ΟἸηπθ8. Νοβοῖο ἃπ πιδρὶβ 
ΡΙδοθαῖ εὖ εἶπεν εἰπών 12 τ' . φυγάδ᾽ -- οὑμὸς δ᾽ ποι 61141Ὁ0 ΑἸά1πὰ 

᾿“πόλλωνα ΒΡ". 14 αὐτὸν ἀλέχτωρ ἰάοπι 160 ἔνϑα ποτὲ 
Βαᾶν». Ααθν. [ τῷ ϑεῷ οἴμπθβ ργδϑῖβνΡ Βᾶρ. ΑἸμθγ. 11 ταὐτὰ ν Ἐ 
19 ἀγντιμαρτυροῦντες ΑἸΠΌΓ. ὃ Βᾶ. 866. πι. [} ἱερῶν ϑίθριπδπη 20ὺ γὰρ 
αὐὰ, Ταρπ. Βοηρανβ. 21 ϑεοῖς ΠῚ: ΘΟΡΡ, ποδβοῖο 418. 22 ἀγωνιζομένους 
Ἠερνθράθη: ἀνταγωγιζομένους 20 οὐ ψωλεώδη ς] ἰΐὰ 8ονἼρδ51: φωλεώδ᾽ 
ἡ τοῦ δράκοντος (ἐΧ (φωλεώδης οὐπι ἀὐἀδονίρίο ἤγουν δράκοντος οΥίΔ) 
Βαι». φωλεώδης τοῦ δράχοντος χειά εοἴθγὶ ρυδοῖθι ΑθΡ. ἢσθοῦ Ἀ] 
φωλεώδης τις δο. χειά, 4086, εἶδὶ δοηΐρα ἸοφαθΡ δῖ" ΟΟΘΧ 5] ΠΟΘ 8, ΡΓῸ 
γ Ρὶ5. ΒΡ 6 ΘΙ 
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οἰκήσεως" ἥ τε μετὰ σιγῆς ἐπ᾽ αὐτὴν διὰ τῆς ὀνομαζο- 
μένης “ολωνίας ἔφοδος, ἐν ἦ ὑ αἰόλα δὲ ἱ τὸν ἀμφι- 
ϑαλῆ κόρον ἡμμέναις δᾳσὶν ἄγουσι, καὶ προσβαλόντες τὸ 
πῦρ τῆ καλιάδι καὶ τὴν τράπεζαν ἀνατρέϊνψαντες ἄνεπι- 
στρεπτὶ φεύγουσι δι᾿ ἐκ ϑυρῶν τοῦ Ἱεροῦ" καὶ τελευταῖον 
αἵ τε πλάναι καὶ ἡ λατρεία τοῦ παιδὸς οἵ τε γιγνόμεγοι 
περὶ τὰ Τέμπη καϑαρμοὶ μεγάλου τινὸς ἄγους καὶ τολμή- 
ματος ὑποψίαν ἔχουσι. παγγέλοιον γάρ ἐστιν, ὦ ἑταῖρε, 

τὸν ᾿Δπόλλω χτείναντα ϑηρίον φεύγειν ἐπὶ πέρατα τῆς 
Ἑλλάδος ἁγνισμοῦ δεόμενον, εἶτ᾽ ἐκεῖ χοάς τινας χεῖσϑαι 
καὶ δρᾶν ἃ δρῶσιν ἄνϑρωποι μηνίματα δαιμόνων ἀφοσιού- 
μενοι χαὶ πραὔνοντες, οὖς ἀλάστορας καὶ παλαμναίους 

ὀνομάζουσιν, ὡς ἀλήστων τινῶν καὶ παλαιῶν μιασμάτων 
μνήμαις ἐπεξιόντας. ὃν δὲ ἤκουσα λόγον ἤδη περὶ τῆς Ο 
φυγῆς ταύτης καὶ τῆς μεταστάσεως, ἄτοπος μέν ἔστι 
δεινῶς καὶ παράδοξος" εἰ δ᾽ ἀληϑείας τι μετέχει, μὴ 
μικρὸν οἰώμεϑα μηδὲ χοινὸν εἶναν τὸ πραχϑὲν ἐν τοῖς 
τότε χρόνοις περὶ τὸ χρηστήριον. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ τὸ Ἔμπε- 
δόκλειον ποιεῖν δόξω (ν. 2380 ΜυΠΔΟΝ.) 

“χορυφὰς ἑτέρας ἑτέρησι προσάπτων 
μύϑων μὴ τελέειν ἀτραπὸν μίαν᾽, 

ἐάσατέ με τοῖς πρώτοις τὸ προσῆκον ἐπιϑεῖναν τέλος" 
ἤδη γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ γεγόναμεν" καὶ τετολμήσϑω μετὰ πολ- 
λοὺς εἰρῆσϑαν χαὶ ἡμῖν, ὅτι τοῖς περὶ τὰ μαντεῖα καὶ 
χρηστήρια τεταγμένοις δαιμονίοις ἐκλείπουσί τε κομιδῆ 

2 ἐν ἡ Βεῖβκο: μὴ Εἰργὶ || αἰόλα δὲ: δὲ ἵπ ΒαΡΡ. ἃ 566. πι. δά ᾿ταπὶ 
οϑῖ, ἤγιπαγί νἱάθίαν [1ἃ 5βογίρίαγα ΗθβΥ ΘΒ αἴόδα: παρὰ 4ελφοῖς 
γέγος τι. Ἰοο0ὺ μὴ αἰόλα δὲ ε5 ἴπ Καὶ 186. 15 1{|{ (οη58816 ἀθ Βΐβοβ 
ν δπῖρεν Πὰ5 (Ο]]ερίαπι ἀθνΡ Τα γδάθη γοη Πρ ὶ (Εἰβθηδοὶ 1Β760}"}:}} 
8 προσβάλλοντες οπιπθβ ργδδῖθΡ. Βᾶγθ. ΑπΙθΡ. 1 ἀνεπιστρεπτεὶ 
ΒΡΑ ΒΕ Ψαΐ. Ρεῖ. ἀμεταστρεπτὶ Β ὅ διε ἐκ ϑυρῶν) ορεἰπιᾶπὶ δορί ρία- 
γᾶπῃ (ν1 46 Ηδβυ οὶ. 8. ν.} βου γανθγιηΐ 5011 ΒᾶρΡ. ΑἸπθν.: διὰ τῶν ϑυρῶν 
Γ6]]. 9 ᾿πόλλω ΒανΡ. Απιϑε. Ε (θαι ΑἸάἸη8) ᾿“πόλλωνα εεἴονὶ 
11 ἃ δρῶσιν. Ῥθππο ἱποὶρὶ ΥΎ 18 ὅσα ληστῶν νὴ ΒΡ. 14 μγη- 
μὰς Β || ἐπεξιόντας 5301015 Ε΄ -τὲς το] ψαὶ [10 μὴ ἀδεβὴ ἴῃ Υ1 ΒΔ". 

ερὶ 
(4, 566. κι.) ΑἸΡΡ. [ ἐρὶ (51) παρὰ (6 μῦς οΥγἕαπ) Απιῦν. (θα 61) 
ἸΘΡῚ ἵπ (011. Νὸν) [19 ποιεῖν ΕἸηρθγίαβ: εἰπεῖν 10 ἑτέρῃσι (-αισι 
ΧΙ!) ΒοΔ ρου: ἑτέραις 21 μὴ τελέειν βοΡ᾽ρβὶ: μήτε λέγειν 24 ὅτι] 
6}05 Ἰοοὺ ἰδ6. ἰν Απῦν. 8. 1Π||. 

--- 
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συνεχλείπεν τὰ τοιαῦτα, καὶ φυγόντων ἢ μεταστάντων 
ἀποβάλλει τὴν δύναμιν, εἶτα παρόντων αὐτῶν διὰ χρόνου 
πολλοῦ χαϑάπερ ὄργανα φϑέγγεται τῶν χρωμένων 
ἐπιστάντων καὶ ἐπαφώντων. 

10θ. Ταῦτα τοῦ Κλεομβρότου διελθόντος, ὁ ἮΡΑ-ῦ 

ΚΛΕΩΝ οὐδεὶς μέν᾽ ἔφη τῶν βεβήλων καὶ ἀμυήτων καὶ 
περὶ ϑεῶν δόξας ἀσυγκράτους ἡμῖν ἐχόντων πάρεστιν" 
αὐτοὶ δὲ παραφυλάτεωμεν αὐτούς, ὦ Φίλιππε, μὴ λάϑω- 

μὲν ἀτόπους ὑποϑέσεις καὶ μεγάλας τῷ λόγῳ διδόντες. 

εεὖ λέγεις ὁ ΦΙΛΙΠΠΙῸΣ εἶπεν “ἀλλὰ τί μάλιστα σε τὸ 
δυσωπεῖ τῶν ὑπὸ Κλεομβρότου τιϑεμένων; καὶ ὁ ἨΡΑ- 
ΚΛΕΩΝ “τὸ μὲν ἐφεστάναι τοῖς χρηστηρίοις᾽ εἶπτε “μὴ 
ϑεοὺς οἷς ἀπηλλάχϑαι τῶν “περὶ γῆν προσῆκόν ἐστιν, 
ἀλλὰ δαίμονας ὑπηρέτας ϑεῶν, οὐ δοκεῖ μον καχῶς 
ἀξιοῦσϑαν" τὸ δὲ τοῖς δαίμοσι τούτοις μονονουχὶ δράγδην τὸ 
λαμβάνοντας ἐκ τῶν ἐπῶν τῶν ᾿Εμπεδοκλέους «ἁμαρτίας 
καὶ ἄτας καὶ πλάνας ϑεηλάτους ἐπιφέρειν, τελευτῶντας 
δὲ καὶ ϑανάτους ὥσπερ ἀνθρώπων ὑποτίϑεσϑαι, ϑρα- 
σύτερον ἡγοῦμαι καὶ βαρβαρικώτερον. ἠρώτησεν οὖν ὃ 
ΚΛΑΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ τὸν Φίλιππον, ὅστις εἴη καὶ ὁπόϑεν ὃ 90 
γεαγίας" πυϑόμενος δὲ τοὔνομα καὶ τὴν πόλιν “οὐδ᾽ ἡμᾶς 
αὐτοὺς" ἔφη “λανϑάγομεν, ὦ Ἡρακλέων, ἐν λόγοις ἀτόποις 

γεγονότες: ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι περὶ πραγμάτων μεγάλων μὴ 
μεγάλαις προσχρησάμενον ἄρχαῖς ἐπὶ τὸ εἰχὸς τῆ δόξῃ 
προελθεῖν. σὺ δὲ σεαυτὸν λέληθας ὃ δίδως ἀφαιρού- 95 
μενος" ὁμολογεῖς γὰρ εἶναν δαίμονας, τῷ δὲ μὴ φαύλους 
ἀξιοῦν εἶναι μηδὲ ϑνητοὺς οὐκέτι δαίμονας φυλάττεις" 
τίνν γὰρ τῶν ϑεῶν διαφέρουσιν, εἶ καὶ κατ᾽ οὐσίαν τὸ 
ἄφϑαρτον καὶ κατ᾽ ἀρετὴν τὸ ἀπαϑές καὶ ἀναμάρτητον 
ἔχουσι; 

ΝΥ ΑΔ αν 

4 ἐπαφώντων βονίρϑ: παρόντων 12 τὸ μὲν ἀϑ486 δὰ ϑερά- 
ποντας (ρ. 88, 8) οἰϊαϊ Βυβθρῖυβ Ργᾶθρ. Εν. Ὗ. 17. τὸ μὲν πϑ406 δ4 
βαρβαρικώτερον οἰϊαπὶ Επδορὶα5 1ν14. Ν. 4, Ὑμθοάορθίαϑ αγδθο. Αἰΐθοι. 
ὅὑν, ν». 818 (64. ἀαἰβίον ἀ) [τὸ μὲν οὖν ᾿παβεθίαβ (ν. 4), Τπεοάογϑῖυβ 
1 δράγδην Ννγιῖϊ.: δάγδην 1διῖ ποι δραγμὴν οοά. αὶ ΕὐΒΘΡ1 (Υ. 4), 
οοἀ. γα. Ῥμθοάογει δραχμὴν ΡΘΙ͂Ζαὶ ΕαΒ6 0} 2] ἡμᾶς αὐτοὺς ἀμ18 ΒᾺΡΡ, { 
οαπῃ Εαβεθῖο: αὐτοὺς ἡμᾶς γ6}1, 25 ἀφαιρούμενον Β 20 μὲν γὰρ ἰάθιι 
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17. Πρὸς ταῦτα τοῦ Ἡρακλέωνος σιωπῆ διανοου- 
μένου τι πρὸς αὑτόν “ἀλλὰ φαύλους μέν (ὁ ΦΙΛΠΙΠΟΣΣ) 
ἔφη δαίμονας οὐκ ᾿Εμπεδοκλῆς μόνον, ὦ Ἡρακλέων, ἀπέ- 
λιπεν, ἀλλὰ καὶ Πλάτων καὶ Ξενοχράτης καὶ Χρύσιππος" 

5 ἔτι δὲ “ημόκριτος, εὐχόμενος ᾿“εὐλόγχων εἰδώλων᾽ τυγχά- 
γειν, ἦ δῆλος ἦν ἕτερα δυστράπελα καὶ μοχϑηρὰς γιγνώ- 
σχων ἔχοντα προαιρέσεις τινὰς χαὶ ὁρμάς; περὶ δὲ 
ϑανάτου τῶν τοιούτων ἀκήχοα λόγον ἀνδρὸς οὐκ ἄφρονος 
οὐδ᾽ ἀλαζόνος. Αἰϊμιλιανοῦ γὰρ τοῦ δήτορος, οὗ καὶ 

το ὑμῶν ἔνιοι διακηχόασιν, Ἐπιϑέρσης ἣν πατήρ, ἐμὸς 
πολίτης καὶ διδάσκαλος γραμματικῶν. οὗτος ἔφη ποτὲ 
πλέων εἰς ᾿Ιπαλίαν ἐπιβῆναι νεώς, ἐμπορικὰ χρήματα καὶ 
συχνοὺς ἐπιβάτας ἀγούσης" ἑσπέρας δὲ ἤδη περὶ τὰς 
Ἐχινάδας νήσους ἀποσβῆναν τὸ πνεῦμα, καὶ τὴν ναῦν 

1 διαφερομένην πλησίον γενέσϑαν Παξῶν" ἐγρηγορέναν δὲ 
τοὺς πλείστους, πολλοὺς δὲ καὶ πίνειν ἔτι δεδειτενηκότας" 

ἐξαίφνης δὲ φωνὴν ἀπὸ τῆς νήσου τῶν Παξῶν ἀκουσθῆναι, 
Θαμοῦν τινος βοῆ καλοῦντος, ὥστε ϑαυμάζειν. ὁ δὲ 
Θαμοῦς «4Ἰγύπτιος ἦν κυβερνήτης οὐδὲ τῶν ἐμπλεόντων 

20 γνώριμος πολλοῖς ἀπ᾽ ὀνόματος. δὶς μὲν οὖν κληϑέντα 
σιωπῆσαι, τὸ δὲ τρίτον ὑπακοῦσαι τῷ καλοῦντι" κἀχεῖνον 
ἐπιτείναντα τὴν φωνὴν εἰπεῖν “ὁπόταν γένη κατὰ τὸ 
Παλῶδες, ἀπάγγειλον ὅτν Πὰν ὁ μέγας τέϑνηκε. τοῦτ᾽ 
ἀκούσαντας, ὃ Ἐπιϑέρσης ἔφη, πάντας ἐχπλαγῆναιν" καὶ 

25 διδόντων ἑαυτοῖς λόγον εἴτε ποιῆσαι βέλτιον εἴη τὸ 
σεροστεταγμένον εἴτε μὴ πολυπραγμογεῖν ἀλλ᾽ ἐᾶν, οὕτως 

γνῶναν τὸν Θαμοῦν, εἰ μὲν εἴη πνεῦμα, παραπλεῖν 
ἈΦ Δ Δ Δ Δ Δο ἌΣ Ψ ὌΥ Δ, Δ Δ Δν Ὧν ἃ Ὧν ἢ 

2 αὐτὸν γἱ ἐμῶν. | ὁ Φ. ἰπβονραὶ. ἔφη οπι. βου ῖὰ8. ὅ εὐλόγχων] 
6]05 Ιο60 80. 8 Ἰ1{{. ἴῃ Εἰ 6. ἦ 5ογίρβὶ: ἡ Βανν. ἤ ΡΘΙΪααΪ οἵ οοὐμ. 
Εαβοθὶ ᾿ μοχϑηρὰ Ν᾽ ΒαΡΡ. γαΐ. Εαποθῖα5, φαογαιι δυοίον [Ὁ] 81 οϑὰὰβ 
ἀτόπους γν6ὶ 5ἷπι. ροβῖ γεγνώσχων ἰπδοΡδπάμιῃ οϑῦ 8 τοῦ ϑαν. Βυβε- 
θ1ὰ5 12 σικελίαν εοοἀά. ὁ ἔς Ευβ6 011 10 πολλοὺς δὲ οι. Εαβοθὶα8 
Ἱ ἔτ) δεδ.1 ἐπεὶ δεδειπινηκότες ἦσαν οοἀά. ο͵υδάθιι 17 φωγῆς Β οἵ 
οοθά. Εὐβο. ῬΡάθΙοΡ ὁ ἢ Ν᾽ τῶν οπι. ΑἸ Γ. 18 ϑαμοῦ Β || βοῆς 
Βάγ. ΑἸΒθΓ. βοὴν Ροῖ. [στε ϑ. οι. ΒΒ 2] ἐπαχ. κ γαῖ. 22 ὁπόταν 
Εαβ6Ρ.: ὅτε ὅταν ποϑβίνὶ 28 ὁ πὰν ὁ Απιθν. 2ὅ διδόντων Βᾶν}. 
Αἴπθν. οὔπι ὁ ἀ ἔς Βαβεθὶῖ: τας ΤῸ]]. ἢ} ἢ φῬῦὸ εἴη οοὐά. Ευβοθὶϊ 
21 εἰ μὲν εἴη Ἐυβορίυα5: ἐὰν μὲν ἦν (ν οΡρϑϑυμ) ΒΑΓ}. (146πὶ γ6] οχ "αὶ 
Υ6] εχ Ὦ φγοΐογι Βογνπᾶγά.): ἐὰν μὲν ἡ ὑῈ]]. 

ΡΙαίατοιὶ Ῥυύμλοῖ ἀἰα]ορχὶ ἐγθ8, θ 
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ἡσυχίαν ἔχοντα, νηνεμίας δὲ καὶ γαλήνης περὶ τὸν τόπον 
γενομένης, ἀνειπεῖν ὃ ἤκουσεν. ὡς οὖν ἐγένετο χατὰ τὸ 
Παλῶδες, οὔτε πνεύματος ὄντος οὔτε χλύδωνος, ἐκ 

πρύμνης βλέποντα τὸν Θαμοῦν πρὸς τὴν γῆν εἰπεῖν, 
ὥσπερ ἤκουσεν, ὅτι “ὃ μέγας Πὰν τέϑνηκεν᾽. οὐ φϑῆναι 
δὲ παυσάμενον αὑτόν, καὶ γενέσϑαν μέγαν οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ 

πολλῶν στεναγμὸν ἅμα ϑαυμασμῷ μεμιγμένον. οἷα δὲ 
πολλῶν ἀνθρώπων παρόντων, ταχὺ τὸν λόγον ἐν “Ρώμῃ 
σχεδασϑῆναι, καὶ τὸν Θαμοῦν γενέσϑαν μετάπεμπτον ὑπὸ 
Τιβερίου Καίσαρος. οὕτω δὲ πιστεῦσαι τῷ λόγῳ τὸν 
Τιβέριον, ὥστε διαπυνϑάνεσϑαι καὶ ζητεῖν περὶ τοῦ 
Πανός" εἰκάζειν δὲ τοὺς περὶ αὐτὸν φιλολόγους συχνοὺς 

ὄντας τὸν ἐξ Ἑρμοῦ καὶ Πηνελόπης γεγενημένον. ὃ μὲν 
οὖν Φίλιππος εἶχε καὶ τῶν παρόντων ἐνίους μάρτυρας, 
“«ἰμιλιανοῦ τοῦ γέροντος ἀκηκοότας. 

18. Ὁ δὲ ΔΗΜΗΤΡΙῸΟΣ ἔφη τῶν περὶ τὴν Βρεττα- 
γίαν νήσων εἶναν πολλὰς ἐρήμους σποράδας, ὧν ἐνίας 
δαιμόνων χαὶ ἡρώων ὀνομάζεσθαι: πλεῦσαι δὲ αὐτὸς 
ἱστορίας καὶ ϑέας ἕνεχα πομπῆ τοῦ βασιλέως εἰς τὴν 
ἔγγιστα χειμένην τῶν ἐρήμων, ἔχουσαν οὐ πολλοὺς ἐποι- 
χοῦντας ἱεροὺς δὲ καὶ ἀσύλους πάντας ὑπὸ τῶν Βρεττα- 

νῶν ὄντας. ἀφικομένου δ᾽ αὐτοῦ νεωστί, σύγχυσιν μεγάλην 
περὶ τὸν ἀέρα καὶ διοσημίας πολλὰς γενέσϑαν καὶ πνεύ- 
ματα χαταρραγῆγαι χαὶ πεσεῖν πρηστῆρας" ἐπεὶ δ᾽ ἐλώ- 
φῆσε, λέγειν τοὺς νησιώτας ὅτι τῶν κρεισσόνων τινὸς 
ἔχλειινις γέγονεν. “ὡς γὰρ λύχνος ἀναπτόμενος᾽ φᾶάνα, 

'δεινὸν οὐδὲν ἔχει σβεννύμενος δὲ πολλοῖς λυπηρός ἔστιν, 
οὕτως αἵ μεγάλαι ψυχαὶ τὰς μὲν ἀναλάμψεις εὐμενεῖς καὶ 

ἀλύπους ἔχουσιν, αἵ δὲ σβέσεις αὐτῶν καὶ φϑοραὶ πολ- 
λάχις μέν, οἷς νυνί, πνεύματα καὶ ζάλας τρέφουσι, πολ- 

΄““““α“μ“Ἄαλσσσσσλλλαα -“--.ᾳα““-“«““«“ἌὌν“ψψΨσλλλσ 

δ Πὰν ὁ μ. Ἐπβεθία5 14 χαὶ οπι. Επ560. 15 “4ϊμελιαγοῦ --- ““ημή- 
τριος ἀεβυαπῖ ἴῃ Κα αΐ. 19 πομπῆς ἸἸἰργΙ οἴππεβ: ΘΟΡΡ. [θη οαβ 
22 ἀφιγμένου Ἐπϑερίι5 ἢ μεγάλην οι. ΕΒ 28 χαὶ δι π. οπι. ἄξει [} 
διοσημείας Ἰἰθνὶ 20 φᾶναι Ἰ1θγὶ ργδοῖθν 1 Βᾶγϑ. 28 ἀναλήψεις 
Ν Βαγθ. Απιθν. Ε. ἀναλύψεις Ῥεῖ. 80 τρέφουσι Ευβοθίαβ: τρέπουσι 
ποϑβὲνὶ 

σι 

18 

25 
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λάκις δὲ λοιμικοῖς πάϑεσι τὸν ἀέρα φαρμάττουσιν. ἐκεῖ 420 
μέντοι μίαν εἶναν νῆσον, ἐν ἦ τὸν Κρόνον χαϑεῖρχϑαι 
φρουρούμενον ὑπὸ τοῦ Βριάρεω χαϑεύδοντα" δεσμὸν γὰρ 
αὐτῷ τὸν ὕπνον μεμηχαγῆσϑαι, πολλοὺς δὲ περὶ αὐτὸν 

5 εἶναι δαίμονας ὀπαδοὺς καὶ ϑεράποντας. 

19. Ὑπολαβὼν δὲ ὁ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ “ἔχω μέν᾽ ἔφη 
ἐχαὶ ἐγὼ τοιαῦτα διελθεῖν, ἀρκεῖ δὲ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν 

τὸ μηδὲν ἐναντιοῦσϑαν μηδὲ κωλύειν ἔχειν οὕτως ταῦτα. 
καίτοι τοὺς Στωικούς᾽ ἔφη “γιγνώσκομεν οὐ μόνον κατὰ 

᾽ὸ δαιμόνων ἣν λέγω δόξαν ἔχοντας, ἀλλὰ καὶ ϑεῶν ὄντων 

τοσούτων τὸ πλῆϑος ἑνὶ χρωμένους ἀιδίῳ χαὶ ἀφϑάρτῳ" 
τοὺς δ᾽ ἄλλους καὶ γεγονέναι καὶ φϑαρήσεσϑαν νομίζοντας. 
"Ἐπικουρείων δὲ χλευασμοὺς χαὶ γέλωτας οὔτι φοβητέον, 

οἷς τολμῶσι χρῆσϑαι καὶ κατὰ τῆς προνοίας μῦϑον αὐτὴν 

ιὸ ἀποχαλοῦντες. ἡμεῖς δὲ τὴν ἀπειρίαν μῦϑον εἶναί φαμεν 

ἐν χόσμοις τοσούτοις μηδένα λόγῳ ϑείῳ χυβερνώμενον 
ἔχουσαν, ἀλλὰ πάντας εἰκῆ συνισταμένους. εἰ δὲ χρὴ γελᾶν 
ἐν φιλοσοφίᾳ, τὰ εἴδωλα γελαστέον τὰ χωφὰ καὶ τυφλὰ 
καὶ ἄψυχα, ἃ ποιμαίνουσιν ἀπλέτους ἐτῶν περιόδους 

20 ἐπιιραινόμενα καὶ περινοστοῦντα πάντῃ, τὰ μὲν ἔτι ζώντων 
τὰ δὲ πάλαι χατακαέντων ἢ κατασαπέντων ἀπορρυέντα, 
φλεδόνας καὶ σχιὰς ἕλκοντες εἷς φυσιολογίαν, ἂν δὲ φῆ 

τις εἶναι δαίμονας οὐ ψυχῆ μόνον ἀλλὰ χαὶ λόγοις Ὁ 

ἀπ } 

“.-““Ἕἕ«“ρ«ἕᾳἕἌἭάΕοὰα σα Ω, 

1 πάϑεσι τὸν Ἐπβεθία8: πάϑεσιν 8 δεσμοῦ Ε. -μῶ Ψαῖ, 
Α γὰρ ργο δὲ ν1Ὲ} (δογγ. 8866. πὶ.) Βαγῃ. 8. χωλύειν Χν]απάον: χώλυσιν 
11 τοσουτῶν 3 ΑΙΡΓ. Ε: τοσοῦτον ΓΕ]]. 18 δὲ οἵῃ. ρΓ. πι. ΒᾶΡΌ. 
14 χαὶ ἀεεβὶ ἰπ Β 15 ἀποχαλοῦντες] 5εγὶρίαρα οὐκ ἀποχαλοῦντες 
(εχ Ε' νδὶ Ὦ δ᾽]δῖα ) εἰβὰβ Βογπαγάακὶβ συγναποχ. βογίρβις [ἀπορίαν 
Απιδν. Β ΥὉΑ Ρεΐ. 11 εἰχῇ βογίρβί: χαὶ 1ἰθγὶ. Απίθ μος οἵππθβ ὃχ- 
ἙΘΡ 5 ΒαᾶΡρ". 1 Βαθεπΐ ἴῃ ξο ΡΟ] απηθηξαπι ἐχ ταὐτομάτου καὶ γεγογότας 
19 ἃ 5υρρ!ονὶῖ, ποιμαένουσιν βεγίρεῖς ΝΥ γε. (ποιμαίνουσεν, αἵ νἰἀοίατ, 
Βαπιρϑογᾶῖ 6χ (011. Νον., δὶ οχίαϊ). ποιμένουσιν ΑἸθΓ. ποῖ μένουσιν 
ΓΟΙχαὶ 20 χαὶ --- πάντῃ ἀδδυπὶ ἴῃ Εὶ 21 ἢ χαὶ χατασ. Απαθτ. οἵ 
ΑἸΙάϊπἃ 2.2 φλεδῶγας ΑπδΡ. 805 (ἃ ργ. πι.) οἵ πῦρ. Βαρθηΐ 
δἀβογιρίαπι φλυδρὰς ᾿ ἕλχοντας Β δαί. Βοῖ. 28 ψυχῇ 5οτγίρϑὶ: 
Ραβρθοίδηϊξ δηΐπὶ μᾶθο δὰ δηϊεσοάθηϊί χωφὰ χαὶ τυφλὰ καὶ ἄψυχα: 
φύσει Ἰἰθτὶ 

Θ᾽ 
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χαὶ ὁράσει τὸ σωζεσϑαν καὶ διαμένειν πολὺν χρόνον 
ἔχοντας, δυσκολαίγοντες." 

20. Ῥηϑέντων δὲ τούτων ὁ ΑΜΜΘΩΝΙΟΣ "ὀρϑώς᾽ ἔφη 
'μοι δοκεῖ Θεόφραστος ἀποφήνασϑαι" τί γὰρ χωλύει 
φωνεῖν 'χαῖρε φιλοσοφωτάτη᾽; καὶ γὰρ ἀϑετουμένη πολλὰ 
τῶν ἐνδεχομένων ἀποδειχϑῆναν δὲ μὴ δυναμένων ἀναιρεῖ, 
χαὶ τιϑεμένη πολλὰ. συνεφέλχεται τῶν ἀδυνάτων καὶ 
ἀγυπάρχτων. ὃ μέντοι μόνον ἀκήχοα τῶν Ἐπικουρείων 
λεγόντων πρὸς τοὺς εἰσαγομένους ὑπὸ ᾿Εμπεδοκλέους δαί- 

μονας, ὡς οὐ δυνατὸν εἶναι φαύλους καὶ ἁμαρτητικοὺς, 
ὄντας μακαρίους καὶ μαχραίωνας, πολλὴν {τὴν τυφλό- 
τῆτα τῆς καχίας ἐχούσης καὶ τὸ περιπτωτιχὸν τοῖς ἀναι- 

ρετιχοῖς, εὔηϑές ἐστιν. οὕτω γὰρ ᾿Ἐπίχουρός τε χείρων 
Γοργίου φανεῖται τοῦ σοφιστοῦ καὶ Μητρόδωρος ᾿4λέξιδος 
τοῦ κωμῳδοποιοῦ. διπλάσιον γὰρ οὗτος ἔζησε Μητρο- 
δώρου, {τοῦ ᾿Επιχούρου δ᾽ ἐχεῖνος πλέον ἢ ἐπίτριτον. 
ἄλλως γὰρ ἰσχυρὸν ἀρετὴν καὶ χκαχίαν ἀσϑενὲς λέγομεν, 
οὐ πρὸς διαμονὴν καὶ διάλυσιν σώματος" ἐπεὶ χαὶ τῶν 

-“““ἌὁαλέάσἌσσἔσΨσσἼἔἜΠὌ σ, λ υοά σα έσἔΨἔέἜἌΕΨ“ἌὌΠσσσΕέἔὌἌἜἌΨσσσσ“ΨὍ “Ἄλλα 

1 χαὶ ὁράσει τὸ βογίρβὶ: χαὶ ἀεὶ τὸ Βᾶγρ. χαὶ ... τὸ οὔπι 
Ἰδοὰπὰ 8 -ἴ ΠΥ. χαὶ τὸ 5ἴμ8 186. Ε6}]. Ἔδχοθρῖο Απιθγ. φυΐ χαὶ οἰμἑ τε. 
γα βορρίαγδιῃ 64π86 ἔπογαΐ “ἴῃ δΔηἴ4α0 οοάϊοθ, σομπηππὶ οοάϊσαπι Υ 
εἴ Βᾶγρ. ἴουϊθ, ἱπνθηΐγθ. Ροβί ὁράσει ἀεβιάθγο χρωμένους καὶ. 

10 

18 

δε Ροτίογα Εϑβθηΐ, 81 πιοάο Ἰϊοθγεῖ, οὐκ ἐμψύχους μόνον ἀλλὰ καὶ 
λογίους καὶ ὀξυδέρκεις, τὸ χτλ. } δυσχολαίγοντες ἘπιροΓΪα5: -τας 
ΕΡΡῚ  ὅ φωνεῖν 'χαῖρε φιλοσοφωτάτη (ϑ6. δόξα ΥΕ] 511|.}: [ἴὰ βογιρϑὶ 
(πεβοῖο ἂῃ τηϑρὶβ ρ]δοοαΐ φίλων σοφωτάτη): φωγὴν χαὶ φιλοσοφωτάτην 
γΕΒαΡΡ. φωγὴν δέξασϑαι σεμνὴν χαὶ φ. οεἴθγὶ. [[πΐογρο]δῖοῦ 5 βαΐ 
μαθο ἀθ βϑθηΐθηϊϊδθ ποχὰ Η181] οΟβ τα πΕ18: δόξα δαῖτ ἀϑετεῖται ποα φωγή. 
Νεβοῖο ἂῃ οἰμπΐᾶ π54π6 δὰ ἀγνυπάρχτων ΤΒΘορΓαβῖο γἱπαϊοαπάᾶ ΕἾΤ 
10 δυνατῶν 1 ΒΑΡΡ. ' δυνατὸν εἶναι] ὃ. ἔστι Β ΜΆΈΑ Ρει. {ἀμαρτι- 
χκοὺς Υ'. ἀμαρτωλοὺς ΑπαθΓ. 11 μαχραίωγας εἶναι οἴπ65 ργδδίει Εἰ. 
Ροΐεβ. Βοὺ εἶγαι γϑίθηΐο, δ᾽ΐθγαπι (ροβὲ δυνατὸν) οὑπὶ Βογπᾶγάακὶ ἀβθίθγα, 
564. ΘΌΙΏ ΟΙΠΠΪπῸ πόη ἱπίδγϑιξ αἴγαμῃ ἀθ 511, πᾶ] α] οαπῃ σοάϊοα σοι Πανὶ 

τὴν ἰηβογαϊ ἢ τυφλότητι Απθν. (ἀλλὰ τυφλότητι Ῥγὸ πολλὴν τ. 
(0]]. Νον.) 12 τὸ ο1η. ΑἸὨΡΓ. ! αἱρετικοῖς ν ΒᾶΡΡ. ΑἸΩΡΓ. 18 οὕτω 
γὰρ] οὗτος γὰρ Ὑ". οὕτως γὰρ Υ5 ΑἸπρτ.ῦ. οὕτως Β. οὕτω Ε ΑΝ αι. Ρεῖΐ. 
15 τοῦ Μίητρ. οἴππεβ ῥγδϑῖίεγ Υ Βαῦρρ. Απρρ. τοῦ ᾿ἰβϑηΐεν πἷς δᾶγθο, 
δηΐθ ᾽Ἔπιχ. ἅθδνβ, ἰδία ᾿π5θ Γαΐ 11 ἀσϑενὲς λέγομεν, οὐ] ἴα 2 Ε 
(τοβῖθ Βερπαγά.). ἀσϑεγοῦς λεγομένου 1 ΒάτΡ. Απιθν. εἶγαι ἀσϑεγνοῦς 
λεγομένου Β Ε Α γαΐ. Ρεῖ. 
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ϑηρίων πολλὰ {μὲν δυσκίνητα χαὶ νωϑρὰ ταῖς ψυχαῖς. 
ὄντα πολλὰ δὲ ἀχόλαστα χαὶ ἄταχτα τῶν συνετῶν καὶ 

πανούργων χρόνους ζῆ μακροτέρους. ὅϑεν οὐχ εὖ τῷ ϑεῷ 
τὴν ἀιδιότητα ποιοῦσιν ἐκ φυλακῆς καὶ διαχρούσεως τῶν 

5 ἀναιρετικῶν. ἔδει γὰρ ἐν τῆ φύσει τοῦ μακαρίου τὸ 
ἀγταϑὲς καὶ ἄφϑαρτον εἶναι, μηδεμιᾶς πραγματείας δεό- 

μένον. ἀλλ᾽ ἴσως τὸ λέγειν πρὸς μὴ παρόντας οὐχ εὔγνω- 
μον φαίνεται. πάλιν οὖν ὃ Κλεόμβροτος ἡμῖν ὃν ἄρτι 
περὶ τῆς μεταστάσεως χαὶ φυγῆς τῶν δαιμονίων ἀφῆκε 

10 λόγον ἀναλαβεῖν δίκαιός ἐστι. 

21. Καὶ ὁ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ «ἀλλὰ ϑαυμάσαιμ᾽ ἂν᾽ 
εἶπεν “εἰ μὴ πολὺ φαίνεταν τῶν εἰρημένων ὑμῖν ἀτοπώ- 
τερος. χαΐίτονι δοκεῖ φυσιολογίας ἔχεσϑαν, καὶ Πλάτων 
αὐτῷ παρέσχε τὸ ἐνδόσιμον οὐχ ἁπλῶς ἀποφηνάμενος 

16 δόξης (δὲδ ἀμαυρᾶς ὑπόνοιαν ἐμβαλὼν αἰνιγματώδη μετ᾽ 
εὐλαβείας" ἀλλ᾽ ὅμως πολλὴ γέγονε: κἀκείνου καταβόησις 
ὑπὸ τῶν ἄλλων φιλοσόφων. ἐπεὶ δὲ μύϑων καὶ λόγων 
ἀναμεμιγμένων κρατὴρ ἐν μέσῳ πρόκειται (καὶ ποῦ τις (ἂν) 
ἐν εὐμενεστέροις ἀχροαταῖς ἐπιτυχὼν ὥσπερ νομίσματα 

20 δενιχὰ τούτους δοχιμάσειε τοὺς λόγους:), οὐκ ὀκνῶ χαρί- 

ζεσϑαν βαρβάρου διήγησιν ἀνδρός, ὃν πλάναις πολλαῖς 
καὶ μήνυτρα τελέσας μεγάλα, περὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑαάλασσαν 
ἀνϑρώποις ἀνὰ πᾶν ἔτος ἅπαξ ἐντυγχάνοντα τἄλλα δὲ 

συνόντα νύμφαις νομάσι χαὶ δαίμοσιν, ὡς ἔφασκε, μόλις 
ἐξανευρὼν ἔτυχον λόγου καὶ φιλοφροσύνης. χάλλιστος μὲν 
ἣν ὧν εἶδον ἀνθρώπων ὀφϑῆναν νόσου τε πάσης ἀπαϑὴς 

2 σι 

----«“ααλλλλλλασσσλλλααλλαλαλαλαλαλλλλάσλα, -.««»«,.»--Ο,͵.κλαααλαααλααλαααακακλλλα. 

1. ϑηρίων (ζώων Τυγποθυ5) ΥΥγίί.: ϑείων [μὲν δ44. Βεῖβκο 
ὅ αἱρετικῶν ΒΆΡΡ. (ὁοΥ, 566. Ώ.) 6 δεομένῃ 566. τη. ΒΆΡΒ. 7512 ὑμῖν 
Απῖθν. ν ὃ: ἡμῖν ΤῈ]]. 16 δόξης (δὲ ἀμαυρᾶς ὑπ.] ἰΐα βοΡῖρδὶ (δὲ 
δαρΡ]οῖ Αποπ. ἷπ ΑἸάϊπα, ΒοάΙ. οἵ ἱπάϊοθ δά. Εγαποοῖ): δόξης ἀμαυρᾶς 

 χαὶ ὑπ. ν" Βαγ". ἐχ ὃ. ἀμ. χαὶ ὑπ. γ6}1. Οδἴοραμπι ἴογί. ΒοΡῚ ρθη άσιῃ ἀλλ᾽ 
ἀμαυρῶς χαὶ ὑπ. Ἐκχοϊάοναι ἀλλ᾽, ΡΓῸ ἀμαυρῶς 5ογὶρίαπι οΓαΐ ̓ ἀμαυρᾶς, 
δόξης Δάδβουμδιῦ σογγθοῖον 10 πολὺ ΕἾ Καὶ Ρεῖ. ΑἸὰ. 19 ἂν ἱπβϑγαϊ 
οὐ γιῦ., γεοΐϊθηϊο ἴάπιθπ ἐν ᾿ “Ἷ1Ὼὴ ἐπιτυχὼν νἱἰϊταπη ε5ἴ,᾽ ἈδῖβΚο, 
Οὐδ Δ5ΒΘΠΓΟΓ. ἐπυψήχων ἶρ86 ΘΧχοοβιίαν!ῇ, ονίαπη δϑ8ἴ ἐπιτήχων 566 
βθηθηϊαθ ρᾶγαμη ἀρίιπι ]! ὡς ΡΓΟ ὥσπερ ΕΑ γαῖ. Ρεοΐ. 20 οὐκ 
ὀχνῶ ἃ (πα πᾶ γ8.} Ροῖ. οὐχ ὁρῶ το]φαϊ οἴμπθ5 22 γοϑῖ ϑάλασσαν 
Βαρθηΐ εὖρον Απὴργ. Β γ8 οἱ Αἰάϊπα 24 συνόντα Βεῖδκο: σὺν ταῖς [!} 
γόμασι. Ἐχρ] οἱ! Υ͂ 

Ε 

4 ": 
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διετέλει, καρπόν τινὰ πόας φαρμακώδη καὶ πιχρὸν ἑχάστου 
Β μηνὸς ἅπαξ προσφερόμενος" γλώσσαις δὲ πολλαῖς ἤσχητο 

χρῆσϑαι, πρὸς δ᾽ ἐμὲ τὸ πλεῖστον ἐδώριζεν οὐ πόρρω 
μελῶν. φϑεγγομένου δέ, τὸν τόπον εὐωδία κατεῖχε, τοῦ 

στόματος ἥδιστον ἀποτινέοντος. ἡ μὲν οὖν ἄλλη μάϑησις 
χαὶ Ἱστορία συνῆν αὐτῷ τὸν πάντα χρόνον εἰς δὲ μαν- 
τικὴν ἐνεπνεῖτο μίαν ἡμέραν ἔτους ἑκάστου καὶ προε- 
ϑέσπιζε κατιὼν ἐπὶ ϑάλατταν, ἐπεφοίτων δὲ καὶ δυνάσταν 
καὶ γραμματεῖς βασιλέων εἴτ᾽ ἀπήεσαν. ἐχεῖνος οὖν τὴν 
μαντικὴν ἀνῆγεν εἰς δαίμονας" πλεῖστον δὲ 4“ ελφῶν λόγον τὸ 
εἶχε, χαὶ τῶν λεγομένων περὶ τὸν Διόνυσον ἐνταῦϑα καὶ 

Ο δρωμένων ἱερῶν οὐδενὸς ἀνήκοος ἦν, ἀλλὰ χἀχεῖνα δαν- 
μόνων ἔφασχεν εἶναν πάϑη μεγάλα καὶ ταῦτα δὴ τὰ περὶ 
Πύϑωνα. τῷ δ᾽ ἀποχτείναντι μήτ᾽ ἐγνέα ἐτῶν μήτ᾽ εἷς 
τὰ Τέμπη γενέσϑαν μετὰ τοῦτο φυγήν, ἘΞ αὐτὸν ἐκχπτε- τὸ 

σόντα χόσμον" ὕστερον δ᾽ ἐκεῖϑεν ἐνιαυτῶν -μεγάλων 
ἐννέα περιόδοις ἁγνὸν γενόμενον καὶ Φοῖβον ἀληϑῶς 
κατελθόντα τὸ χρηστήριον παραλαβεῖν, τέως ὑπὸ Θέμιδος 
φυλαττόμενον. οὕτως δ᾽ ἔχειν καὶ τὰ Τυφωνικὰ καὶ τὰ 
Τιτανικά" δαιμόνων μάχας γεγονέναι τιρὸς δαίμονας, εἶτα 320 

φυγὰς τῶν αλλ υίρουν ἢ δικαιώσεις ὑττὸ ϑεοῦ τῶν ἐξα- 

μαρτόντων; οἷα Τυφὼν λέγεται περὶ Ὄσιριν ἐξαμαρτεῖν 
Ὁ χαὶ ἐὐλδα σερὶ Θὐῤανὼν ὧν ἀμαυρότεραι γεγόνασιν αἵ 

σι 

1 διατελεῖ ΒαΡΒ. ΑἸὰρΡ. 2 γλώσσαις. 2) 111] πον ὶ! ΠῚ (ἐοβίθ Κοπίο) 
4 χατήχεν ΑἸθΓ. θ ἱστορία συγὴν)) ἱστοριοσύγη ΒᾶΓΡ. (αἸἴθγαμπη ὁ ΘΧ 
δΡᾶβ8ο αἱ ἑδοΐθμη 6556 υἱάθίυγ). ἑστοριωσύνη Ὦ ΑπιΡν. Ἵ ἄνεπν. Ὁ ΒΑΡΒ. 
9 ἐχεῖνος οὖν ἀϑ406 δὰ παρωγυμίας (ρ. 81, 18) οἰϊαϊ Ευβεθα5 Ργδρρ. ἔν. 
Υ. ὅ 10 πλεῖστον δὲ Ευδορθίαβ: ἥδιστον “δὲ ΠοΒΙΡΙ ΟΠΠΠ65 Θχοθρίϊβ 
ψαῖ. Ε. ἴη αῖ. οβῖ ἥδιστα δὲ, ἰπ Ε γϑροὸ ἥχιστα δὲ βεφαοπία Ιδουπᾶ 
12 1π|. λόγον ἀδοβῦ ἴθ ΑἸθΓ. γαῖ. 11 χαὶ τῶν Β οὐπὶ Εαδβορῖὶο: 
καὶ περὶ τῶν Γ6}}. Ὦ οπεξ περὶ ροβὲ λέγομι. 18. εἶναι ἐφ. ΑἸΩΡΓ. 
Π τὰ περὶ ὑπὰβ Ε' δαπὶ Εα56Ρ.: ἴπ ΓΘ]. ἀθεβῖ τὰ 14 πύὐϑωνα)] τὴν 
Πυϑίαν Ἐπδοθὶα5 μηδ᾽ ἐννέα ΑαῦΡ. 1 μετὰ τοῦτο φυγήν ΒΟΡΙρ51, 
Ροβίᾳφῃθ Βᾶθο Ἰδοιβᾶπι ἱπάϊοανὶ: μετὰ τοῦ (τὸ ΕἸ) φυγεῖν ΠθΡῚ ποβῖργὶ. 
Ποοῦπη ΤΠ ΠΟΌΙΩ ἴϊὰ γδῆηχὶς Ευδοθίαβ γεγέσϑαει τὴν φυγήν, ἀλλ᾽ ἐχπε- 
σόντα ἐλϑεῖν εἷς ἕτερον χόσμον. ΟἿ. Ρ. 51,2 11 περ. ἐνγέα Βα". [} 
ὡς ἀληϑῶς Εαδεθίας 18 χατελϑόντα Ἐαβεορίαϑ: χαὶ ἔλϑ. ποβίγι 
19 οὕτως δὲ 11θγ1} ἔχειν Επ565}.: ἔχει ᾿ χαὶ τὰ Τιτ. οθ. ἢ 21 δὲ- 
καιώσεις] διχώοις ΒᾶΡ. Απιῦρ. διχώσεις Ὦ ([ο5ῖ6 Βογη.). δέχας Ευ568. 
Π| ἐξαμαρτανόντων ἢ ΑπρΡ. 22 ροβῖ Τύφων πᾶρεπῖ τε οοὐά. Εα56} 1] 
ΘΧΟΘΡ 5 ἃ, ἢ 
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τιμαὶ πὰρ ἡμῖν ἢ καὶ παντάπασιν ἕχλελοίπασι, με- 
ταστάντων -εἰς ἕτερον χόσμον. ἐπεὶ καὶ Σολύμους πυν- 
ϑάνομαν τοὺς “υκίων προσοίχους ἐν τοῖς μάλιστα τιμᾶν 

τὸν Κρόνον' ἐπεὶ δὲ ἀποχτείνας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν, 
σ᾽Δρσαλον καὶ άρυον καὶ Τόσοβιν, ἔφυγε καὶ μετεχώρησεν 

ὑποιδήποτε (τοῦτο γὰρ οὐκ ἔχουσιν εἰπεῖν), ἐκεῖνον μὲν 
ἀμεληϑῆναι, τοὺς δὲ περὶ τὸν ἄρσαλον σκιρροὺς ϑεοὺς 
προσαγορεύεσϑαι, καὶ τὰς κατάρας ἐπὶ τούτων πτοιεῖσϑαι 
δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ “υκίους. τούτοις μὲν οὖν ὅμοια πολλὰ 

τὸ λαβεῖν ἔστιν ἐκ τῶν μυϑολογουμένων. “εἰ δὲ τοῖς νενο- 
μισμένοις τῶν ϑεῶν ὀνόμασν δαίμονάς τινας καλοῦμεν, 
οὐ ϑαυμαστέον᾽ εἶπεν ὃ ξένος" “ὦ γὰρ ἕκαστος ϑεῷ συν- 
τέταχταν καὶ οὗ τῆς δυνάμεως μετείληχεν, ἀπὸ τούτου 
φιλεῖ χκαλεῖσϑαι. χαὶ γὰρ ἡμῶν ὃ μέν τίς ἐστι Ζίιος ὃ 

16 δὲ ᾿“ϑηναῖος ὁ δὲ ᾿Απολλωώνιος ἢ Διονύσιος ἢ ̓ Ερμαῖος" 
ἀλλ᾽ ἔνιον μὲν ὀρϑῶς κατα τύχην ἐκλήϑησαν, οἵ δὲ πολλοὶ 

μηδὲν προσηκούσας ἀλλ᾽ ἐνηλλαγμένας ἐχτήσαντο ϑεῶν 
παρωγυμίας.᾽ 

22, Σιωπήσαντος δὲ τοῦ Κλεομβρότου, πᾶσιν μὲν ὁ 
20 λόγος ἐφάνη ϑαυμαστός. τοῦ δ᾽ ἨΡΑΚΛΕΟΝΟΣ πυϑο- 

μένου πῇ ταῦτα προσήκειν Πλάτωνν χαὶ πῶς ἐχεῖνος τὸ 
““.σ«““σ“..σ.“..σ«.»-σ...““..σ-.“.-’-’.»;’’σ-.Ἀκσ’.5σ--΄ὴ΄’.“-π-ς,4Ὁ΄-Ὁτῤ-Ῥ-ς’,.».--.,. σ ἡ -“5-“.5“-“«.«-Ο-͵.-΄“»-.-.----.“....-. 

1 παρ᾽ ἡμῖν ἘσυδορίαβΒ. ἴη Ρ], οοἀά, ροϑὺ γεγόνασιν οο]]οοϑὕπμι 
οΡαῖ, δχοϊἀθγδίψυθ 2 ἐπεὶ καὶ ἀϑ4ὰ6 δὰ “υχίους οἰϊαί ΤΕθοάοΡοίαβ 
ἄγδθο. ΑἹ, σαν, Ρ. 129 (64. (αἰδίογ) [σολύμοις --- τοῖς --- προσοίκοις 
ΒΆΡΒ. (60ΓΓ. 8560. πι.)ὶ 4 Κρόνον] Κράγον οἷ. οθ 60 Κ (ΑΡΊΔορΆ. Ρ. 1186) 
ὅ ἄρυον οοἀά. ΤῃδοάοΓοῖ, ἄροιον ἃ ἢ Ευ5θ} 11. ἄρυτον ΓΘ]. δ᾽ υϑάθπὶ 
δρύον ποϑινὶ [ἠ τόσοβιν ". Τοοάδογοῖ!. τόσαβιν ὁ ο]υδάθιη. τὸ σέβειν 
ἃ ἢ Ευδβθυϊ. τόσιεβον τΕ]]. οὐαβάθιπν οἵ ϑυϊάδβ 5. νυ. τρώσοβιν ΒΑΡ. ἃ 
586. πι. τροσοβιὸν ἢ. τρωσοβιὸν ΒΑΡ. (ἃ μγ. πι.) Β Ε ΒΕ. τρωσόβιον 
Απθν. τροσωβιὸν Ααῖ. τρωσομιὸν Ρεῖ. [ ἀνεχώρ. ΑἸαθν. 06. ἐκεῖνον) 
ἴα Βυβθουῖαβ, ΤμθοάοΡρθίαβ: ἐχείψους ποδίγὶ 1 τοὺς περὶ δὲ τὸν ἃ 
γαῖ. Ροῖ. ἀδοβὶ τὸν ἴῃ Β οἵ Τποοδογοῖὶ οοὐά. [[ σχιρροὺς οοά. ἢ ΤᾺΘο- 
ἀογοῖῖ. σχιροὺς οοἀά. Επο 11. σχληροὺς οοὰ. ἃ Τποοάονεῖϊ οἵ ποδίγὶ 
8 προσαγορεύεσϑαι] ἰΐὰ οὑπὶ Ευβοῦϊο Ὁ ΒᾶΡρ". Αππθρ. -εύοντας Β Ρεοΐ. 
-εύοντες ΕἾ ΕΑ Νναϊ. -εὖῦσαι ΤΗθοάογεῖα5 [τούτων Ευ56Ρ. ΤᾺΘοΔον.: 
τούτῳ ἰ 10 μυϑολογουμένων] ἰἴΐὰ Ὦ ΒΑΓ". ΑἸηθν. οὑπὶ Ευβοθῖο: ϑεολογ. 
Γ6]]. 12 ϑεὸς Απιῦρ. 18 χαὶ οὗ τῆς δυνάμεως μετείληχεν] ἴἴὰ 
Ευδβεθίυ5: χαὶ παρ᾽ οὗ δυνάμεως “καὶ τιμῆς εἴληχεν ῦγὶ ποδῖτί. ΑΡ 
ἱπίογροϊδίογα φυοάδπι οοπίθοϊα 6558 νἱάθηϊαν 4] ἤθη δὰ ἀδοιηοπθ5 868 
δὰ ΠΟΙΙΪπ65 ΠΒᾶθδο βρθοΐδνθ 5101 ρογϑυδβοῦαΐ 14 Ζϊος δορί 16 μὲν 
οὖν ΕΕὶ 18 προσωγυμίας Ὁ 21 πῆ Ταγη. α]ο.; μὴ 
|| προσήκει Ροῖ. ἀπὰ8: -χεὶν 18]], 
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ἐνδόσιμον τῷ λόγῳ τούτῳ παρέσχεν, ὁ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ 
εὖ μνημονεύεις εἶπεν ᾿ὅτι τὴν μὲν ἀπειρίαν αὐτόϑεν 
ἀπέγνω τῶν κόσμων, περὶ δὲ πλήϑους ὡρισμένου διηπό- 
ρῆσε, καὶ μέχρν τῶν πέντε τοῖς ὑποτιϑεμένοις κατὰ 

στοιχεῖον ἕνα κόσμον ἐπιχωρήσας τὸ εἶχός, αὐτὸς ἑαυτὸν 
ἐφ᾽ ἑνὸς ἐτήρησεν. καὶ δοκεῖ τοῦτο Πλάτωνος ἴδιον εἶναι, 
τῶν ἄλλων σφόδρα φοβηϑέντος τὸ πλῆϑος, ὡς τοὺς ἑνὶ 
τὴν ὕλην μὴ ὁρίσαντας ἀλλ᾽ ἐχβάντας εὐθὺς ἀορίστου καὶ 
χαλεπῆς ἀπειρίας ὑπολαμβανούσης. “ὃ δὲ ξένος ἔφην 

ΕΓΩ 'περὶ πλήϑους κόσμων ὠριζεν ἦ Πλάτων ἤ, ὅτε 
συγνεγένου τἀνδρὶ τούτῳ, οὐδὲ διεπειράϑης; “ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐμελλον᾽, εἶπεν ὁ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤῸΣ “εἰ μηδὲν ἄλλο, τῶν 
περὶ ταῦτα λιπαρὴς εἶναν χαὶ πρόϑυμος ἀκροατής, ἐνδι- 
δόντος ἑαυτὸν ἵλεω καὶ παρέχοντος; ἔλεγε δὲ μήτ᾽ ἀπεί- 

ρους μήϑ᾽ ἕνα μήτε πέντε χόσμους, ἀλλὰ τρεῖς καὶ 
ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν εἶναν συντεταγμένους κατὰ σχῆμα 
τριγωνοειδές, οὗ πλευρὰν ἑκάστην ἑξήχοντα κόσμους ἔχειν. 
τριῶν δὲ τῶν λοιπῶν ἕχαστον ἱδρῦσϑαν κατὰ γωνίαν, 
ἅπτεσθαι δὲ τοὺς ἐφεξῆς ἀλλήλων ἀτρέμα περιιόντας 
ὥσπερ ἐν χορείᾳ" τὸ δ᾽. ἐντὸς ἐπίπεδον τοῦ τριγώνου 
κοινὴν ἑστίαν εἶναν πάντων, χαλεῖσϑαν δὲ πεδίον ἄλη- 
ϑείας, ἐν ᾧ τοὺς λόγους καὶ τὰ εἴδη καὶ τὰ παραδείγματα 

τῶν γεγονότων καὶ τῶν γενησομένων ἀκίνητα κεῖσϑαι; καὶ 
περὶ αὐτὰ τοῦ αἰῶνος ὄντος οἷον ἀπορροὴν ἐπὶ τοὺς 

χόσμους φέρεσϑαι τὸν χρόνον. ὄψιν δὲ τούτων καὶ ϑέαν 

ινυχαῖς ἀνθρωπίναις ἅπαξ ἐν ἔτεσι μυρίοις ὑπάρχειν, ἄν 

-α.͵λαααλκαασσσλλλλάάλλλαλλσέσσασσασ 

1 τούτῳ ον. ἢ 48. τὸν χόσμον ἴάθιι Ἰ φοβηϑέντος ϑ5ονἰρϑί: 
φοβηϑέντων Ἵ ΡῬγὸ ὡς τοὺς ΒΔΡΡ. Βαροῖ ἃ ῬΓ. τι. αὐτοὺς (ΘΟΡΓ. 866, π.) 
Ι. ἑνὲ νγιι.: ἐπὶ 8 ἀοράτου Ε 95 ἔφη ΑΒΙΝαῖ, Ρε. 10 ὥριζεν] 
605 Ἰοῦο 180. ἴα Εὶ Τ 1. Ι ἤ πλ. Ἰἰδνῖ; οοῦ, Χγίδηάον {| ἢ ὅτε συν. 
(ἢ οὐδὲν συν. Ταγπ.) ΝΚ γεξ. ΔΘ 46 ἱπ νθυβίοπῖθας 515 βοδν γί ΧΥ]ᾶπάθγ, 
Αἰνοῖ. ὅϑεν εὖ (θογαπι 1060 ἰδο. ἴπ Εὶ ὅ 11{{.) ἐγένου Ἰῖθγῖὶ 12 μηϑὲν 
ἄλλο (βυρεγβογίρίο ἵπ Βάρθ. “ἃ ργ. πι. μηδένε ἄλλῳ) τῷ θεῖ: ΠΟΡΡ. 
Μεζίγίδᾶς 14 ἔλεγε χτλ. Οἵ. Ρροοϊυπι [π Τίπιδθαπι Ρ. 1388 16 κατὰ 
οι. ΒΕ Α Εὶ Καῖ. Ρ6ι. 11 οὗ πλ. --- λοιπῶν ἴῃ πιᾶγΡ. 84, 566. πὶ. 
ΒαγΡ. (δἴθγαμῃ ΡΡοΟΪὰ8 Βαροῖ χαϑ' ἐχάστην γωγίαν ἕνα, τοιούτους 
οἷος ὁ ἡμᾶς περιέχων, ἀπᾶθ 1ἰοθῦ δαϊαιμηᾶγα 8]14πἰ4 Εἷσ ΘΧοὶ 586 
19 τῶν ἐφεξῆς Ὁ 21 εἶναι π.] π. εἶναν ΑἸΡΓ. 2ὅ χόσμους υπὺϑ8 
Ε: χρόγους το]]. 
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γε εὖ βιώσωσι" καὶ τῶν ἐνταῦϑα τελετῶν τὰς ἀρίστας 

ἐχείνης ὄνειρον εἶναι τῆς ἑποπτείας καὶ τελετῆς" χαὶ τοὺς 

λόγους ἀναμνήσεως ἕνεκα τῶν ἐκεῖ φιλοσοφεῖσϑαν καλῶν 
ἢ μάτην περαίνεσϑαι. ταῦτ᾽ ἔφη “περὶ τούτων μυϑο- 

5 λογοῦντος ἤκουον ἀτεχνῶς καϑάτπτερ ἐν τελετῆ καὶ μυήσει, 

μηδεμίαν ἀπόδειξιν τοῦ λόγου μηδὲ πίστιν ἐπιφέροντος. 
25. ΚΑΓῸ τὸν “ημήτριον προσαγορεύσας πῶς ἔχει 

ἔφην “ἃ τῶν μνηστήρων ἔπη, τὸν Ὀδυσσέα ϑαυμασάντων 
τὸ τόξον μεταχειριζόμενον; ὑπομνησϑέντος δὲ τοῦ 4“ημη- 

το τρίου, “ταῦτ᾽ ἔφην ἐπέρχεταν κἀμοὶ περὶ τοῦ ξένου 
εἰχεῖν. (φ 391) 

ἢ τις ϑηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο᾽ 

δογμάτων τε καὶ λόγων παντοδαπῶν, καὶ πολυπλανὴς ἐν 
γράμμασι χαὶ οὐ βάρβαρος ἀλλ᾽ Ἕλλην γένος ἦν, πολλῆς 

τὸ Ελληνίδος μούσης ἀνάπλεως. ἐλέγχει δ᾽ αὐτὸν ὁ τῶν 
κόσμων ἀριϑμὸς οὐκ ὧν Αἰγύπτιός οὐδὲ ᾿Ινδὸς ἀλλὰ 
ΦΙωριεὺς ἀπὸ Σικελίας, ἀνδρὸς ᾿Ιμεραίου τοὔνομα Πέτρωνος" 
αὐτοῦ μὲν ἐχείνου βιβλίδιον οὐκ ἀνέγνων οὐδὲ οἶδα δια- 
σῳζόμενον" Ἵππυς δὲ ὁ 'ῬΡηγῖνος, οὗ μέμνηται Φανίας ὁ 

20 ᾿Ερέσιος, ἱστορεῖ δόξαν εἶναι ταύτην Πέτρωγος χαὶ λόγον, 

ὡς ἑχατὸν χαὶ ὀγδοήκοντα καὶ τρεῖς κόσμους ὄντας ἅπτο- 
μένους δὴ ἀλλήλων κατὰ στοιχεῖον" ὃ τι δὴ τοῦτ᾽ ἐστί, τὸ 
χατὰ στοιχεῖον ἅπτεσϑαι, μὴ προσδιασαφῶν μηδ᾽ ἄλλην 
τινὰ πιϑανότητα προσάπτων. ὑπολαβὼν δ᾽ ὁ ΔΗΉΜΗΤΡΙΟΣ 

28 “τίς δ᾽ ἄν᾽ εἶπεν “ἐν τοιούτοις προστάγμασιν εἴη πιϑα- 
γότης, ὅπου καὶ Πλάτων οὐδὲν εἰπτὼν εὔλογον οὐδ᾽ εἰχὸς 

οὕτω κατέβαλε τὸν λόγον; καὶ ὁ ΗΡΑΚΛΕῺΩΝ «ἀλλὰ μὴν 

-«““ΔλλλλλλλλλαλλλλλαλαλλλαλλλλλλλαλαλλλσέἌάέΚσσσέσΨἔΠὌἌὌὭσλσοσυσου,ὁ[ -ααοάἔἄλ ολαέμἐἌἜἌΛ  λλέἔσΠλλ 

ϑ ἀγαμγήσεως γνγιι.: ἀνέμνησας ΑἸαθν. ἀνέμνησεν τΕ6}]. 4 ἔφη 
Μοίρα: ἔφην 8. ἔφη Ὦ ΒᾶγΡ. (Θογγ. 860. π|} ΒΑ ναι δ... 10 ταῦ 
οπι. Ε ᾿ ΑἸά. 12 ἦ τις Αμην. ἀπὰ8 ἥ τις Ὠ ΒᾶΓΡ. εἴ τις τεὶ]!. {} 
ϑηρητὴρ ἴῦγὶ 18 τε ΒᾶΡΒ. (ἃ ῬΓ. πὶ. Βα ΡΒΟΓ ρα π|) ΑΠΙΒΓ, Ρεῖ, ΑἸάϊπᾶ. 
δὲ : ἐδ ((π τοχία) οἵ ΓΕ]]. 11 πτέρωνος ἴπ τηᾶΓἘ΄. 50ΓΙρ51} 866. 1]. 
ΒΝ 10 ὁ χαὶὲ δηγεινὸς ΑΠὈΓ. 20 αἱρέσιος (αΐρ. ΑἸΡΓ.) ΠΡΡῚ: 
ΘΟΡΡ, ΧυΙΑπάοΡ 2122 δὴ ἀλλ. ἀπὺβ ΒᾶΡΡ.: δ᾽ ἀλλ. τ6}}. ὅτι δὴ] ὅτι 
δὲ ΒΑΓΡ (00ΓΡ. 866. π..) ἢ [ τὸ Βαθϑῖ πἀπὰβ ΒΔγΡ. ἃ 866. τι. 2424 δ᾽ ὁ 
Βογπαράδκίβ: δὲ 2 προστάγμασιν ὑπὰ58 ΒαγΡ. πράγμασιν τρ]]. 
1 οὕτως οπιπ68, αὐ νἱἀοίαν, ργδοῖεν Β ᾿ὶ χατέβαλε 5011 ΒαΓΌ. (ἃ ΡΓ. πὶ. 
5ῈΡΘΓΒογΙρἴα) Εἰ ΑἸάΪπα χατέλαβε τΕ]]. 
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ὑμῶν ἔφη τῶν γραμματικῶν ἀχούομεν εἰς Ὅμηρον ἄνα- 
γόντων τὴν δόξαν, ὡς ἐκείνου τὸ πᾶν εἰς πέντε χόσμους 

διανέμοντος, οὐρανὸν ὕδωρ ἀέρα γῆν ὄλυμπον. ὧν τὰ μὲν 
δύο κοινὰ καταλείπει, γῆν μὲν τοῦ κάτω παντὸς οὖσαν 
ὄλυμπον δὲ τοῦ ἄνω παντός" οὗ δ᾽ ἐν μέσω τρεῖς τοῖς δ 

τρισὶ ϑεοῖς ἀπεδόϑησαν. οὕτω δὲ καὶ Πλάτων ἔοικε τὰ 
κάλλιστα καὶ πρῶτα σωμάτων εἴδη καὶ σχήματα συννέ- 
μων ταῖς τοῦ ὅλου διαφοραῖς πέντε χόσμους καλεῖν, τὸν 
γῆς τὸν ὕδατος τὸν ἀέρος τὸν πυρός' ἔσχατον δὲ τὸν 

περιέχοντα τούτους, ὦ {τὸ» τοῦ δωδεχαέδρου πολύχυτον τὸ 
καὶ πολύτρετπτον ὡς μάλιστα δὴ ταῖς ψυχικαῖς περιόδοις 
καὶ χινήσεσι πρέπον σχῆμα χαὶ συναρμόττον ἀπέδωκε. καὶ 

ὃ ΔΗΉΜΗΤΡΙΟΣ “Ὁμηρον᾽ ἔφη “τί χινοῦμεν ἐν τῷ παρόντι; 
μύϑων γὰρ ἅλις. Πλάτων δὲ πολλοῦ {τε δεῖ τὰς πέντε 
τοῦ κόσμου διαφορὰς πέντε κύσμους προσαγορεύειν, ἐν τὸ 
οἷς τε μάχεταν τοῖς ἀπείρους χόσμους ὑποτεϑεμένοις, 
ταύτῃ δή φησίζφν οἵδ δοκεῖν" ἕνα τοῦτον εἶναν μονογενῆ 
τῷ ϑεῶ καὶ ἀγαπητόν, ἐχ τοῦ σωματοειδοῦς παντὸς ὅλον 

καὶ τέλειον καὶ αὐτάρκη γεγενημένον. ὅϑεν ἂν τις καὶ 
ϑαυμάσειεν, ὅτν τἀληϑὲς εἰπὼν αὐτὸς ἑτέροις ἀπυιϑάνου 20 
καὶ λόγον οὐκ ἐχούσης ἀρχὴν παρέσχε ἱ δι᾽ αὐτῆς ἵ. τὸ μὲν 
γὰρ ἕνα μὴ φυλάξαν κόσμον εἶχεν ἁμωσγέπως ὑπόϑεσιν 
τὴν τοῦ παντὸς ἀπειρίαν, τὸ δ᾽ ἀφωρισμένως ποιῆσαν 
τοσούτους χαὶ μήτε πλείους τῶν πέντε μήτ᾽ ἐλάττους 
χομιδῆ παράλογον καὶ πάσης πιϑανότητος ἀπηρτημένον, 25 

εἰ μή τι σὺ λέγεις᾽ ἔφη “πρὸς ἐμὲ βλέψας. ΚΑΓῺῸ “δοκεῖ 

»“ΛΔἀλλαλάσνἌὅἔέσσμμσ͵͵υυμσλλαλλλέάέσἔἔἔσσσσλλαασααλσλαασαλλλλααασσσσσλσσσσσυσν, 

.1 ἀναγόντων ϑιίοριπδηῃ: ἀγόντων 6 ἀπέδοσαν Ὦ ΒᾶγΡ. Απθ:." 
10 ᾧ τὸ 50γῖρβὶ: ὦ ΒᾶρΡ. ΑπρΡ. ὁ Ὁ τὸν τϑ]]. 11 ὡς μάλιστα]! 
ὦ μ. ΒΑ Ὲ ναῖ. Ρϑῖ. [[ ψυχαῖς ΒαεΡ. Απθν. Ε 14 τε ἰπβεραΐ 15 τοῦ 
κόσμου ἀεδαπῖ ἱπ Εὶ Β ΕΑ Μαἱ.} Ρεῖ. 10 ἀπείροις κόσμοις 0 Ρεῖ. 
11 ταύτῃ δὴ, ΒΟΡΙρδβῖ: αὕτη δὴ Ὁ ΒαΡρΡ. ΒΕ Α. αὐτῇ δὴ ΑἸΩΓΡ. αὕτη 
δεῖ Ε γαῖ. αὕτη δὲ Ρεῖ, ταῦτα δὴ οοη͵. Πιϑοπίουϑ, αὑτῷ δὴ Μαϊοοθίαυ [] 
φησίν οἱ βοΥῖρδῖ: φησι Ἰἶθεὶ 19 χαὶ τέλ.] χαὶ ἀθοβῖ ἷπ δ΄ 41 δὲ 
αὐτῆς] δογαμπι Ἰοοο ἰᾶς. 7 1{π| ἴα Ε. Βεοιπθάϊαπι ποὺ ἱπγθηΐο, [ηγϑηΐβ- 
βθηΐ τῃηᾶρηὶ ΥὙἹΡῚ ΒΘ ΙΒ ΚΙΪ (οθοῖϊνο, ηἶδὶ [6 61}115560 605 [ῳϑοπ᾽οίαπαμῃ 14 
δόξης ρτο ᾿ἰργόγαη βογίρίαγα δοοθρίαμῃ. ΕὉΡΙ. διολχῖς 22 γὰρ 
οτη. ΑἸΠΡΓ. 28 ἐπήρειαν Ὦ ΒᾶγΓΡ. (άπειρ. 5ΌΡΘΓΒΟΡ. ΡΓ. πιᾶπ8) ΑἸΩΒΡ, {- 
24 χαὶ μήτε --- ἐλάττους ἀθδυπὲ ἱπ Ὦ 
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γὰρ οὕτως᾽ ἔφην “ἀφέντας ἤδη τὸν περὶ χρηστηρίων λόγον 
ὡς τέλος ἔχοντα, μεταλαμβάνειν ἕτερον τοσοῦτον; “οὐκ 
ἀφέντας εἶπεν ὁ ΔΉΜΗΤΡΙΟΣ “ἐκεῖνον, ἀλλὰ μὴ παρελ- 
ϑόντας τοῦτον ἀντιλαμβανόμενον ἡμῶν. οὐ γὰρ ἐνδιατρί- 
ψψομεν, ἀλλ ὅσον ἱστορῆσαι τὴν πιϑανότητα ϑιγόντες 
αὐτοῦ μέτιμεν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν. 

24, (ΠῚ “Πρῶτον τοίνυν᾽ ἔφην ἘΓῺ «τὰ κωλύοντα 
ποιεῖν χόσμους ἀπείρους οὐχ ἀπείργεν πλείονας ἑνὸς 

ποιεῖν. χαὶ γὰρ ὁσίαν ἐστὶν εἶναν καὶ μαντικὴν καὶ 
πρόνοιαν ἐν πλείοσι χόσμοις, καὶ τὸ μιχροτάτην τύχην 
παρεμπίπτειν, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ μέγιστα τάξεν λαμ- 
βάνειν γένεσιν καὶ μεταβολήν, ὧν οὐδὲν ἡ ἀπειρία 
δέχεσϑαν πέφυκεν. (23) ἔπειτα τῷ λόγῳ μᾶλλον ἕπεται 

τὸ τῷ ϑεῷ μὴ μονογενῆ μηδ᾽ ἔρημον εἶναν τὸν κόσμον. 
ἀγαϑὸς γὰρ ὧν τελέως οὐδεμιᾶς ἀρετῆς ἐνδεής ἔστιν, 

ἥκιστα δὲ τῶν περὶ δικαιοσύνην καὶ φιλίαν: κάλλισται 
γὰρ αὗται καὶ ϑεοῖς πρέπουσαι. μάτην δὲ οὐδὲν ἔχειν 
οὐδ᾽ ἄχρηστον ϑεὸς πέφυχεν. εἰσὶν οὖν ἐχτὸς ἕτερον ϑεοὶ 

χαὶ χόσμοι, πρὸς οὖς χρῆταν ταῖς κοινωνικαῖς ἀρεταῖς" 
οὐ γὰρ πρὸς αὑτὸν οὐδὲ μέρος αὑτοῦ χρῆσίς ἐσει δικαιο- 
σύνης ἢ χάριτος ἢ χρηστότητος ἀλλὰ πρὸς ἄλλους. ὥστε 

οὐκ εἰχὸς ἄφιλον οὐδ᾽ ἀγείτονα τόνδ᾽ οὐδ᾽ ἄμιχτον ἐν 
ἀπείρῳ χενῷ τὸν κόσμον σαλεύειν. (8) ἐπεὶ {δὲν καὶ 
τὴν φύσιν ὁρῶμεν {τὰ καϑ᾽ ἕκαστα γένεσιν καὶ εἴδεσιν 
οἷον ἀγγείοις ἢ περικαρπίοις ἱσπέρματος) περιέχουσαν" 

1. τῶν ([ἴὰ Ῥοι.) περὶ τῶν χρ. λ. ΑΒΓ. 2 μεταλαβεῖν ΒᾶΡΒ. 
8 ἀλλὰ μὴ -- ἡμῶν) ΘοΟΡα Ἰ0600 ἴδ8ο. ἴπ Εἰ δὃ0 τ Τ17 Πρῶτον. χτλ.] 

ΟΔΡΡΙΠΘηΐᾶ ΠΟΌΙΠΘΡΪ5 ἀϊδιϊηχὶ 9 ὁσίαν ΒΟΡΙΡΒΙ: ὅσον Ἰἰθνῖ. οἷόν τε 
ΧγΠδπάθγ 11 τάξει Ὦ ΒαΡΡ. Αππθν. Ε' τάξιν γε] ψαὶ [ λαμβάνειν Ὦ 
(ἰθβῖθ ΒΕΡπδρα.) -γὲς ὑϑὶίψαὶ. Ῥοβὶ Βᾶπο γοοθπ Ραροὶ Ὁ (θοάθπι ἰε516) 
πρὸς φυοὰ οὐπ]θοθγαΐ Βοῖβκο 14 τῶ τῶ ϑεὼ Ὁϊ Απιῦγ. τῶ 
ϑεῶ τὸ (Δἀἀ. τὸ 866. πι.) ΒΑΓ. 10 τῶν ὉΠπΠῸ5 ΒαΓΡ. τῶ (τὸ ΑἸ...) 
Γ6}1. [ςΟ χαλλισται -- πρέπουσαι] αὗται ἀθάϊ ουπι 'Ταγπορῖο δ]- 
οοθῖο, Βοίβκίο ργὸ αὐτῶ ΠΙΡΡοΡαπι; 868 Βᾶθο 88πἃ 6588 υἱχ ογϑθάο. 
Οἤεπάιης χαὶ ϑεοῖς πυογὰπι ἰοθὺ ἀθβίάθβρο χαὶ μάλιστα ϑεῷ 
19 οὕς Τανη. Ἄα]ο.: οἷς 20 οὐδὲ γὰρ ΒΑῈ Ψαῖ. Ρεῖ. [ αὑτὸν 
ἀπὺ5 Β: αὐτὸν γε}]. [ αὑτοῦ ΒΟΡΙρΒῖ: αὐτοῦ 21 ἀρετῆς ΡΓῸ χάριτος 
Απιρν. [} ἀλλήλους ΒΡ. 22 τόνδ᾽ οὐδ᾽ τὸν οὐδ᾽ Ὦ ΒαΡΡ. τοῦδ᾽ 
Ροῖ. 28 δὲ ἱπδεῦθὶ 24 τὰ ἰπβοιυΐξ ϑίθρμαπυβ 26 περιχαρποῖς 
Ὦ ΒᾶΡν. περὶ καρποῖς Απιθν. σπέρματος 560] ΒΘΡπδΡἀΔΚὶ8 
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ν Ν 4 ᾿] ᾿] “- »-» μ᾿ . Ύ ᾿ ᾿ 

(οὐδὲν γὰρ ἐν ἀριϑμῷ τῶν ὄντων ἔστιν, οὗ γε μὴ λόγος 
ὑπάρχει κοινός, οὐδὲ τυγχάνει τῆς τοιᾶσδε προσηγορίας 
εἰ ᾿ - ᾿ ἊᾺ 5φ ΡῚ ΄,ὕ « Ν ΄ ΕῚ 

ὃ μὴ κοινῶς ποιὸν (ἢ) ἰδίως ἐστίν. ὁ δὲ χόσμος οὐ 
λέγεται χοινῶς εἶναι ποιός" ἰδίως τοίνυν ποιός ἐστιν ἐκ 

διαφορᾶς τῆς πρὸς ἄλλα συγγενῆ καὶ ὁμοειδῆ γεγονὼς 

τοιοῦτος.) εἰ γ᾽ ἀρ᾽ οὔτ᾽ ἄνϑρωπος εἷς οὔτε ἵππος εἷς 

ἐν τῇ φύσει γέγονεν οὔτε ἄστρον οὔτε ϑεὸς οὔτε δαίμων, 
΄ ΄ ᾿ ΄ “ ᾿ ΄ ΕΠ) ΕῚ " Ἂ 

τί χωλύεν μηδὲ κόσμον ἕνα τὴν φύσιν ἔχειν ἀλλ᾿ ἢ 

πλείονας ; ὁ γὰρ λέγων, ὅτι καὶ γῆν μίαν ἔχεν καὶ ϑά- 
λατταν, ἐμφανές τι παρορᾷ τὸ τῶν ὁμοιομερῶν" τήν τε 
γὰρ γῆν εἰς ὁμώνυμα μέρη καὶ τὴν ϑάλατταν ὡσαύτως 

διαιροῦμεν" τοῦ δὲ κόσμου μέρος οὐχέτι κόσμος [ἀλλ᾽ ἐκ 
διαφόρων φύσεων συνέστηχεϊ. 

206. (4) “Καὶ μὴν ὃ γε μάλιστα φοβηϑέντες ἔνιοι 
χαταναλίσχουσιν τὴν ὕλην εἴς τὸν κόσμον ἅπασαν, ὡς: 
μηδὲν ὑπολειπόμενον ἐχτὸς ἐνστάσεσιν ἢ πληγαῖς δια- 
ταράττοι τὴν τοῦδε σύστασιν, οὐκ ὀρϑῶς ἔδεισαν. πλειόνων 
γὰρ ὄντων κόσμων ἰδίᾳ δ᾽ ἑκάστου συνειληχότος οὐσίᾳ 

καὶ ὕλη μέτρον ὡρισμένον ἐχούση καὶ πέρας, οὐδὲν ἄταχτον 

-αααασααασασσασατσσσσασ’...».».».....50ὺθω5υο.»...»κσἀαΨψ«Ψ“σα΄λρο.σ’σα’σαα’α΄σο.α’σα’.’σ’.αα’σρασοονσο.ὕ...»σ.». .οᾳοσασσ͵.͵.’.,...... 

1 οὐδὲν γὰρ ἀϑ4π6 δᾷ τοιοῦτος] Ἰοοὶ ἰπ ΠΡ νῖ5 ἔσρραιὶ γεάϊπίο- 
ΒΓΑΙΟΠΘΠΙ ἀθθθμη5 γνγεζθηθδοηῖο, ΕἸΡΘΡΪο, τρρεό .: Ι οὗ. γε μὴ 
γννῖῖ.: οὐδὲ μὴ Ὁ ΒᾶΓΡ. Απθγ. οὐδὲ μὴν ΤΕ]]. . ὑπάρχη ΑπθΓ. 

(ὑπάρχει (011. Νον.) || τῆς τοιαύτης προσ. Ῥεῖ. 8 ποιὸν ἀπὰ8 ΒΑΓΡ. 
(υΣ νἱἀείαν) ποιῶν ΑἸΡΡ. ποῖον (ποῖος Ῥεῖ.) γ}ὶ]. [ ἢ ἱπβογαΐ 

σι 

Μαᾶνὶᾳ ᾿΄ οὐ οι. Β 4 κοινῶς εἶναι ποιός" ἰδίως] ΘΟΡΡΟΧΘΡΙΗΐ Επι-᾿ 
ῬΘΡΙα5, Μαάνὶξ: χοιγὸς εἶναι “ποῖος (απυ5 ἢ ποῖοι γ6}1.) δ᾽ ὡς 110 τὶ οχ- 
σορῖο Ε' 4υὶ Ἰοοο ποῖος δ᾽ ὡς τοίνυν Ἰδουπᾶπι 17 11{|,| Βαθεῖ [ποιός 
πθὰ5 ΒᾶΡΡ.: ποῖος ΤΕ]]. ὅ ἄλλα συγγενῦ καὶ ὁμοειδὴ] ἀθάϊ ουπὶ 
γννιῖ., Επιροσῖο: ἄλλας συγγενοῦς χαὶ ὁμοειδὴς Ὠ. ἄλλας (ἄλληλα 
ΕΒ ΒΑ ῖ. Ρεῖ.) συγγενὴς καὶ μονοειδὴς τΕ]]. Αθάαθ ΠΡ πίθγ 8ογῖ- 
θθΡροπ ἄλλους συγγενεῖς καὶ ὁμοειδεῖς θ γ᾽ ἀρ’ ΒοΡΙΡ81: γὰρ Ἷ 
οὔτε ἀνϑρ.1 ὁπ. οὔτε Καὶ Ναῖ, ᾿ ἵππος εἷς ἀπὰ5 ΑπιθΡ. ἀδεϑὲ εἷς ἱπ Γ6]]. 
Ἴ ἐν τῇ οπι. ἢ 8 ἀλλ᾽ ἢ] ἰΐα ΠΡΡῚ οἴμποβ δχεθρῖο, αἱ νἹἀθῖαν, Α, αὶ 
ἀλλὰ οἀπὶ ΑἸάΪπᾶ᾿ 9. ϑάλασσαν Ὦ ΑπῦΓ. ΒΑ 10 παρορᾷ τὸ] ἴῃ 
Β ἀεεβῖ τὸ, παρορῶ τὸ Αρν. 12 ἀλλ᾽ ἐχ --- συνέστηχε ἀποῖβ ἱπο]υδῖ. 
ϑυρογῆυδ βυπΐ, δρᾶν βϑπιθαθ οἴεπαϊ φύσεων. 51 Βος οὑπὶ Β οἵη 5 
διαφορῶν οΡΙ θοαὶ (ρ. 90, 15) 10 ὑπολειπόμεγον Ἐπγη. ΨαΪο 
πομέγην ἸἰθΡὶ 18 οὐσίαν καὶ ὕλην --- ἔχουσαν 86οαπάϊ5. ουγὶ8. ὉΓ. πα. 
Βαρυ. (ταυϊξαίαπι γεροβαὶϊξ 866. πι.). ὕϑγθο συλλαγχάνειν δβθαῖϊ 
5016 Ρ]αἴάγομα5 (νἸά6 νγιῖ. δα 803 Β). συγειλ. δῖος 146η) ναϊϑΐ δἴχψυθ 
συνεστῶτος ἅμα 
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οὐδ᾽ ἀκαταχόσμητον οἷον περίττωμα λειφϑήσεται προσ- 
πίπτον ἔξωϑεν. ὃ γὰρ περὶ ἕκαστον λόγος ἐγκρατὴς 

ὧν τῆς συννενεμημένης ὕλης οὐδὲν ἔκφορον ἐάσει καὶ 
πλανώμενον ἐμπεσεῖν εἰς ἄλλον οὐδὲ εἰς ξαυτὸν ἐξ ἄλλου, 

διὰ τὸ μήτε πλῆϑος ἀόριστον χαὶ ἄπειρον τὴν φύσιν 
ἔχειν μήτε κίνησιν ἄλογον καὶ ἄτακτον. εἰ δὲ καὶ τις ἜΚ 
ἀλόγως ἀπορρυεῖσα φέρεταν πρὸς ἑτέρους ἀφ᾽ ἑτέρων, 
ὁμόφυλον (εἰκὸς) εἶναν καὶ προσηνῆ καὶ πᾶσιν ἠπίως 
ἐπιμιγνυμένην ὥσπερ αἵ τῶν ἀστέρων αὐγαὶ καὶ συγκρά- 
σεις, αὐτούς τε τέρπεσϑαν καϑορῶντας ἀλλήλους εὐμενῶς, 

ϑεοῖς τε πολλοῖς καὶ ἀγαϑοῖς καϑ'᾽ ἕκαστον οὖσι παρέχειν 

ἐπιμιξίας καὶ φιλοφροσύνας. ἀδύνατον γὰρ οὐδέν ἐστι 
τούτων οὔτε μυϑώδες οὔτε παράλογον᾽ εἶ μὴ νὴ Δία τὰ 
τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὑπόψονταί τινες ὡς φυσικῶς ἔχοντα. 
τῶν γὰρ σωμάτων ἑκάστου τόπον οἰκεῖον ἔχοντος, ὡς 

φησιν, ἀνάγκη τὴν γῆν πανταχόϑεν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσϑαι 
καὶ τὸ ὕδωρ ἐπ᾽ αὐτῆς διὰ βάρος ὑφιστάμενον τοῖς 
κουφοτέροις. ἂν οὖν πλείονες ὦσιν κόσμοι, συμβήσεταν 

τὴν γῆν πολλαχοῦ μὲν ἐπάνω τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ ἀέρος 
κεῖσϑαν πολλαχοῦ δ᾽ ὑποκάτω" καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ 
ὁμοίως, πῆ μὲν ἐν ταῖς κατὰ φύσιν πῆ δ᾽ ἐν ταῖς παρὰ 

φύσιν χώραις ὑπάρχειν. ὧν ἀδυνάτων ὄντων, ὡς οἴεται, 

2 λόγος Ταιπ. α]ο. λόγον, αἱ νἱάοίαν, Ὀγὶ οπιπθθ 4 ἄλλο ἢ 
θ τις "ἢ ἀλόγως] ἰΐα βογίρβὶ (τπᾶ]πὶ παραλόγως): τις ἄλογος ΑἸπθΓ. 
ἀφοβῖ ἀλογ. ἴῃ Γ6]]. οπιπίραβ. Εχοίάογαι ἴογέ. ἔτυς (ἀ6 ἀχτὶς ποι οορὶ- 
ἰδπάσπμι). ΒΡοΐδβ ἀθὶθῖο, φυοὰ ροϑβαϊ, ἰδουῦπᾶθ 518π0,), ΡΓῸ τις 80 γΊθ 6 Γ6 
λεπὶξ 71 ἀπορρυεῖσα ἀπὺ8 ΑμθΓ. (υ ἰπ Γᾶ8.). ἀπορροὴ καὶ ΒᾶΓΒ. 
ἀπορροὴ τΕ]]. 8 εἰκὸς πἴο ἱπβθγαϊξ Βογπᾶγακὶ8 (ροϑὺ ἠπέως ἰπ- 
βογαϊ νυ γιῖ.) [ ἡπέως ἀπὺ5 ἢ. οἰκείως τΕ]]. 9 αὐγαὶ] αὗται Ὦ 
ΒᾶρΡ. (χαὺ δγαϑὶῦ μι". .) 18 οὐδὲ ἢ ΕΝ αι. Ρεῖ. [τὰ τοῦ ἀρ. απὰ5 ΑἸΩΡΓ. 
(θαπι ΑἸἀϊπᾶ). τὰ ἀρ. Α. τοῦ ἀρ. Ὦ ΒαΡΡ. Ε΄. τοῖς ἀρ. ΒΕ γαῖ. Ρεοι. 
14 φυσιχῶς ΒᾶΡΡ. (4450. 586. τη. λεέπεεν τὸν λόγον) ΑἸμθΓ. (εἰ. ΠιΘοπἰοα5) 
φυσιχὰς Ὦ, ΑἸάϊπα φυσικὰς αἰτίας τ6}1. 21 πῆ μὲν ἀϑ{ὰ6 δά ὄντωγ)] ἰϊὰἃ 
ΒΟΡΙΡΒΙῚ οὐπὶ Βογπᾶράδκὶ. [ἴῃ ΠΙΡΡΪ5 τηῖρὰ νᾶγίοῖὰβ πῆ (ποῖ ἘΠΑ Ναΐ. Ρεοί.) 
μὲν ἐν ταῖς χ. φ. χωραῖς ὑπάρχειν ὧν ἀδ. Ὄντων Ὁ Βατρθ. Ε' ΕΑ γαΐϊ. 
Ροῖ, πῆ μὲν ἐν ταῖς χ. φ. χ. ὑπ. πῆ δ᾽ οὔτων ὄντων Αἰπῦν. πῆ μὲν ἐν 
ταῖς χ. φ. χ. ὑπ. πῆ δ᾽ ἐν ταῖς παρὰ φύσιν ὧν ἀδ. ὄντων Β. Βοπᾶ 
ἀυϊάθπι ᾿δθο 5ϑὰ ἱπίθγροϊαῖΐα, Πδ8 βογίρίαγα Αἰπθροβίδπὶ δὶ, αὐ πὶ ρον- 
βυδδὶ, ὁχ σὴ δ᾽ αὖ τοὐναντίον (Θχοϊάογαπὶ ργορίθν Βοιποϊοθ]θαΐου ὧν 
ἀδ. ὄντων) οΥἴα 5]ῖ, να]ὰθ ἀυδίϊο ξοπαΐπὰ 5ἰἴ πθὸμθ 
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μήτε δύο μήτε πλείονας εἶναι κόσμους, ἀλλ᾽ ἕνα τοῦτον 

ἐχ τῆς οὐσίας ἁπάσης συγκείμενον, ἱδρυμένον κατὰ φύσιν, 
ὡς προσήκει ταῖς τῶν σωμάτων διαφοραῖς. 

20. “᾿α«λλὰ χαὶ ταῦτα πιϑανῶς μᾶλλον ἢ ἀληϑῶς 
εἴρηται" σχόπειν δὲ οὕτως᾽ ἔφην “ὦ φίλε “ημήτριε. τῶν 
γὰρ σωμάτων τὰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον χαὶ κάτω κινεῖσϑαι 
λέγων τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἄνω τὰ δὲ περὶ τὸ μέσον 
καὶ χύχλῳ, πρὸς τί λαμβάνεν τὸ μέσον; οὐ δήπου πρὸς 
τὸ κενόν" οὐ γὰρ ἔστι κατ᾽ αὐτόν. καϑ᾽ οὖς δ᾽ ἔστιν, 
οὐχ ἔχει μέσον, ὥσπερ οὐδὲ πρῶτον οὐδ᾽ ἔσχατον" πέρατα 
γὰρ ταῦτα. τὸ δ᾽ ἄπειρον χαὶ ἀπεράτωτον. εἰ δὲ καὶ 
βιάσαιτό τις αὐτὸν, λόγου βίᾳ κινούμενον, ἄπειρόν τι 

ὁμολογῆσαι τὶς ἡ πρὸς τοῦτο γιγνομένη τῶν κινήσεων δια- 
φορὰ τοῖς σώμασι; οὔτε γὰρ ἐν τῷ κενῷ δύναμις ἔστι 
τῶν σωμάτων οὔτε τὰ σώματα προαίρεσιν ἔχεν καὶ δρμῆν, 
ἦ τοῦ μέσου γλίχεται καὶ πρὸς τοῦτο συντείγεν παντα- 
χόϑεν. ἀλλ᾽ ὁμοίως ἄπορόν ἐστιν ἀψύχων σωμάτων πρὸς 
ἀσώματον χώραν καὶ ἀδιάφορον ἢ φορὰν ἐξ αὐτῶν ἢ 
ὁλχὴν ὑπ᾽ ἐχείνης γιγνομένην νοῆσαι. λείπεται τοίνυν 
τὸ μέσον οὐ τοπιχῶς ἀλλὰ σωματικῶς λέγεσϑαι. τοῦδε 

γὰρ τοῦ χόσμου μίαν ἐκ πλειόνων σωμάτων καὶ ἀνομοίων 
ἑνότητα καὶ σύνταξιν ἔχοντος, αἵ διαφοραὶ τὰς χινήσεις 

ἄλλοις πρὸς ἄλλα ποιοῦσιν ἐξ ἀνάγκης. δῆλον δὲ τῷ 
΄-“.-“.5. 

5 ἔφην ΒΕ: ἔφη τεῖ]. ἢ 6 τοὺς μὲν Ναῖ. Ρεῖ. 8 χαὶ δηῖθ 
χύκλῳ 1ορυμη 6 δπέβ ἀπεράτωτον οπι. ἢ ἢ διαλαμβάνει Β 9 χαϑ'᾽ 
οὃς Ἐπιρορῖαβ: χαϑ' οὗ ΠΡ τὶ ΟἸΠΠ68 αἵ νἱάοίαΡ 12 αὑτὸν Ε' (Βογη.) ᾿ λόγου 
Επιρεγίαβ: λόγῳ κινούμενον, ἄπειρον ὁμολογῆσαι]. Ὀαβ᾽ξαπῖοῦ ρΓὸ 
τολμῆσαι ἸἰθροΡαμπι τὸ ὁμολ. ἀθ 400 οοξ᾽ἰανογαΐ Χυ]απάεν, βορῖρδὶ ([ἀθπὶ 
ἄπορον τὸ ψοῆσαι 60) 6οἱΐ ἀπὰς ΡΓῸ τολμῆσαι 56Γῖθ6 Γθ }υθεῖ τε γοῆσαι 
Μαάᾶνὶξ, γοῆσαι ΕἸΩΡ ΟΡ ἰ 08). χινούμεγον ἄπειρον ἷπ χενοῦ μέσον (Βᾶθε 
ἱπνεπογᾶΐ πὶ ἮΥ γί.) ἀπείρου υγυϊανθΡαπὶ ΕἸΠρθγῖα5, Μδάνρ; 564 ρεγ]θοίο, 
ἀθ 4αὺυὸ ἃρὶζαΓ, Αὐἰβιοιθ!ῖβ. Ιοοο, 46 βέᾳ κινούμενον πη Ροΐδγὶβ ἀυθ ΐἴαΓα. 
ΡΙαϊαγομαπι ἤλοοῖθ Ἰοφαθπίεπι, ᾿γθοῖβ, αὖ ορίθογ, ἰπίθ!]οχὶς ΧΥ πάρι (ἴῃ 
δαποί.). Πμοθο γ γΡογα ἄπειρον τολμῆσαι τὶς δαθεῖ Εἰ ἰ4ο. 21 11τ|. 
18 τε ἡ πρὸς Ὦ. τι πρὸς ΑἸθν. Ροϑὲ τὴς Ἰδοαπα]α ἱπ Β Ι τοῦτον 
ΒαγΡ. Απαρν. ἢ διαφϑορὰ Ὦ 14 ἔστι τῶν σωμάτων (τῶν ἀθεβῖ ἴῃ 
ΑἸΠΒ1.}} γὙ6] ἐπὶ τῶν σ. νεὶ εἴς τε τῶν σωματιχῶν ΓΘΖαΐΡο 10 ἡ 
Ὅπι8 Απῖθρ.: ἥ ΓΕ]]. (θχεθρῖο Εὶ 4αΐ ἢ) 11 ὁμοίως Μαάνὶρ: ὅμως 
18 χώραν Μεξίνϊδο: χωρεῖν 29 ἄλλοις πρὸς ἄλλα (ἄλλας πρὸς ἄλλα 
ΒεοἰβΚοὶ βογίρβὶ: ἄλλους πρὸς ἄλλας Ὁ Αἰθν. ΕΑ Ψαῖ. Ρεῖ. ἄλλους πρὸς 
ἄλλους ΒαᾶτΡΡ. ἄλλας πρὸς ἄλλας ΒΕ [ τὸ Β Ε Ε Καῖ. Ρεῖ. 
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μεταχοσμούμενα ταῖς οὐσίαις ἕκαστα καὶ τὰς χώρας ἅμα 

συμμεταβάλλειν" αἵ μὲν γὰρ διακρίσεις ἀπὸ τοῦ μέσου 
τὴν ὕλην αἰρομένην ἄνω κύκλῳ διανέμουσιν" αὖ δὲ 
συγκρίσεις καὶ πυκνώσεις πιέζουσι κάτω πρὸς τὸ μέσον 

ὁ καὶ συνελαύγνουσι.᾽ 
27. “Περὶ ὧν οὐκ ἀναγκαῖον ἐνταῦϑα πλείοσι λόγοις 

χρῆσϑαι. ἣν γὰρ ἄν τις ὑπόϑηταν τῶν παϑῶν τούτων 
καὶ μεταβολῶν αἰτίαν εἶναν δημιουργόν, αὕτη συνέξει τῶν 
χόσμων ἕκαστον ἐν ἑαυτῷ. χαὶ γὰρ γῆν χαὶ ϑάλατταν 

1ὸ ἕχαστος ἔχει χόσμος" ἔχεν γὰρ καὶ μέσον ἕχαστος ἴδιον, 

καὶ πάϑη σωμάτων καὶ μεταβολὰς καὶ φύσιν καὶ δύναμιν, 
(ἢ) σῴζεν καὶ φυλάττεν κατὰ χώραν ἕχαστθν. τοῦ μὲν 
γὰρ ἐχτός, εἴτ᾽ οὐδέν ἐστιν εἴτε κενὸν ἄπειρον, οὐχ ὑπάρχει 
μέσον, ὡς εἴρηταν" πλειόνων δὲ κόσμων ὄντων, καϑ' 

τό ἕχαστον ἔστιν ἴδιον μέσον: ὥστε κίνησις ἰδία τοῖς μὲν 
ἐπὶ τοῦτο τοῖς δ᾽ ἀπὸ τούτου τοῖς δὲ περὶ τοῦτο, καϑάπερ 

αὐτοὶ διαιροῦσιν. ὁ δ᾽ ἀξιῶν, πολλῶν μέσων ὄντων, ἐφ᾽ 
ὃν μόνον ὠϑεῖσϑαι τὰ βάρη πανταχόϑεν, οὐδὲν διαφέρει 
τοῦ, πολλῶν ὄντων ἀνϑρώπων, ἀξιοῦντος εἰς μίαν φλέβα 

20 τὸ πανταχόϑεν. αἷμα συρρεῖν καὶ μιᾷ μήνιγγι τοὺς τεάν- 
τῶν ἐγχεφάλους περιέχεσϑαι, δεινὸν ἡγούμενος, εἰ τῶν 
φυσικῶν σωμάτων οὐ μίαν ἅπαντα τὰ στερρὰ καὶ μίαν 
τὰ μανὰ χώραν ἐφέξει. καὶ γὰρ οὗτος ἄτοπος ἔσται 
κἀχεῖνος ἀγαναχτῶν δὲ τὰ ὅλα τοῖς αὑτῶν μέρεσι χρῆται 

86 τὴν κατὰ φύσιν ϑέσιν ἔχουσιν ἐν ἑχάστῳ καὶ τάξιν. 
ἐχεῖνο γὰρ ἣν ἄτοπον εἴ τις ἔλεγε κόσμον εἶναν τὸν ἐν 

4 μέσον] μέτρον Ὦ ΒᾶΡΡ. Απιῦν, 7 ἣ ργο ἣν ἢ 8 τῶν μεταβ.- 
ΟἸΠΠ65 μγϑοῖθι ΒαγΡ. [ τὸν χόσμον [ἰδνὶ: δον. Βθῖβκα 9. ἑαυτῷ] αὑτῶ 
Βαρν. αὐτῶ Ὦ Απιθν, [χαὶ γὰρ --- ἔχει γὰρ. Ηδυδ 5418 1η}6]]ἴ6ο. 
6] ΡΙ]αΐδγομαβ ἴρ86 881 δρίτοπιδίον, ν8ὶ ἃ] 1.8, δγξυπιδηΐαμη γΓοβθοᾶπάο 
Οθϑουγαν!ῖ. ἘἈοχαΐρο χαὶ γὰρ εἰ γῆν -- ἔχεν χαὶ μέσον 12 
ἱπβογαϊξ Μοχίνίαᾶς [ σώζεε κατὰ χώρ. χαὶ φυλ. ΒΒ ΕΑ ναι. Ρεϊ. 
18 οὐκ ὑπάρχει 5ογ1ρβὶ: οὐ συμπαρέχει ΑἸαρν. (φαΐ μέρος ΡΓῸ μέσον). 
οὐ παρέχει τΕ]]. 15 ὥστ᾽ ἔσταν οοη]. Βογπαιάακὶβ 19 τοῦ τὸ 
πολλῶν Ὁ. τοῦδε π. Απιργ. 22 στερρὰ ἀπὺ8 Ὠ: στερεὰ ΓΕ]]. 
28 ὑφέξει Απθτ. 24 ἑαυτῶν Απιθῦ. αὐτῶν Ὁ ΒΕ || χοῆσϑαι ΑἹ 
ΑἸά πὰ 25 ἐχ. ϑ. ἐν ἕκ. χαὺὶ τ. Βα». 9. ἐχ. χαὶ τ. ἐν ἕχ. Απὴθγ. 
20 ἐν αὐτῶ (ἐν ἑαυτῶ (0]]. Νον.) Εὶ Ε. Οογτγυρία μαθο. θυδε ργοροϑβαυϊΐ 
Μαάνὶβ πἰπιὶβ ἃ ὑγδά! 8 γθοθάαπι, ποαθ ρ]δοθηΐ Βεγπαράδκὶβ ἐν αὑτῷ 
χάτω. ϑοΡρίθοπάυμπηπε ἐνδοτάτω ἵ 
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αὑτῷ σελήνην ἔχοντα χαϑάπερ ἄνϑρωπον ἐν ταῖς πτέρναις 
τὸν ἐγκέφαλον φοροῦντα καὶ τὴν ᾿χαρδίαν ἐν τοῖς χροτά- 
φοις. τὸ δὲ πλείονας ποιοῦντας χωρὶς ἀλλήλων κόσμους 

ἅμα τοῖς ὅλοις τὰ μέρη συναφορίζειν καὶ συνδιαιρεῖν οὐχ 
ἄτοπον" ἡ γὰρ ἐν ἑχάστῳ γῆ καὶ ϑάλασσα καὶ οὐρανὸς δ 
χείσεται χατὰ φύσιν ὡς προσήκει, τό τε ἄνω καὶ χάτω 
χαὶ κύχλῳ καὶ μέσον οὐ πρὸς ἄλλον οὐδ᾽ ἐχτὸς ἀλλ᾽ ἐν 
ἑαυτῷ καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἔχει τῶν κόσμων ἕχαστος.᾽ 

28. “Ὃν μὲν γὰρ ἔξω τοῦ κόσμου λίϑον ὑποτίϑενταί 

τινὲς οὔτε μονῆς εὐπόρως παρέχει νόησιν οὐδὲ κινήσεως. τὸ 
πῶς γὰρ ἢ μενεῖ βάρος ἔχων ἢ κινήσεται πρὸς τὸν χόσμον, 

ὥσπερ τὰ λοιπὰ βάρη, μήτε μέρος ὧν αὐτοῦ μήτε. συντε- 
ταγμένος εἷς τὴν οὐσίαν ; γῆν δ᾽ ἐν ἑτέρῳ κόσμῳ περιεχο- 
μένην καὶ συνδεδεμένην οὐκ ἔδει διαπορεῖν ὅπως οὔκ 
ἐνταῦϑα μεταχωρεῖ διὰ βάρος ἁπορραγεῖσα, δι᾽ ὅλου τὴν τὸ 
φύσιν ὁρῶντας καὶ τὸν τόνον ὑφ᾽ οὗ συνέχεται τῶν μερῶν 
ἕχαστον. ἐτιεὶ μὴ πρὸς τὸν χόσμον ἀλλ᾽ ἐχτὸς αὐτοῦ τὸ 
χάτω χαὶ ἄνω λαμβάνοντες, ἐν ταῖς αὐταῖς ἀπορίαις 

᾿Ἐπικούρῳ γενησόμεθα κινοῦντι τὰς ἀτόμους ἁπάσας εἷς 
τοὺς ὑπὸ πόδας τόπους, ὥσπερ ἢ τοῦ κενοῦ πόδας ἔχον- 20 
τος ἢ τῆς ἀπειρίας ἐν αὑτῇ κάτω τε καὶ ἄνω διανοῆσαν 
διδούσης. διὸ καὶ Χρύσιππον ἔστι ϑαυμάζειν, μᾶλλον 
δὲ ὅλως διαπορεῖν, ὃ τι δὴ παϑὼν τὸν χόαμον ἐν μέσῳ 
φησὶν ἱδρῦσθαι. καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τὸν μέσον τόπον 
ἀϊδίως κατειληφυῖαν οὐχ ἥκιστα τούτῳ συνεργεῖν χαὶ 36 

πρὸς τὴν διαμονὴν καὶ οἱονεὶ ἀφϑαρσίαν. ταυτὶ γὰρ ἐν 
τῷ τετάρτῳ περὶ “υνατῶν λέγει, μέσον τε τοῦ ἀπείρου 
τόπον οὐχ ὀρϑῶς ὀνειρώττων ἀτοπώτερον τε τῆς διαμονῆς 
τοῦ χόσμου τῷ ἀνυπάρχτῳ μέσῳ τὴν αἰτίαν ὑποτιϑείς" 
χαὶ ταῦτα πολλάχις εἰρηκὼς ἐν ἑτέροις ὅτι ταῖς εἰς τὸ 80 

΄π“-νοοῦτὺ...ν,τ5ὸὺνὕνώὉ0ὉόὉ.0ὺὌΗ|οΌἸἈλλλυνσονο.ὺὕὺ0......θ.σ.» ὍὁὍτὉ7.77΄Κ.““Ἅ΄«ὋΠ---ο-σ-ὐὩ-οσ-σοσσοσ..------«-- πῇ “Ἀρρὰν... -.... 

8 ἕχαστον ΒΑΡ. 10 ὄνησιν Ε [οὐδὲ χεν. Ὁ ΒᾶΡΡ. ΑἸηθγ. 
οὔτε χεν. τε ]]. 11 εἰ μενεῖ Ὦ ΒᾶΡΒ. 18 γὴν Ταγρη. Ἄα]ο.: τὴν 
16 δι’ ὅλου] ἰἰὰ Ὁ ΒᾶρΡ. τοῦ ὅλου τΤῈ]]. 21 αὑτῇ χάτω τε. 
Εχρ οὶ: ἢ ((οαίθ Κοηΐθ0) 25 τούτῳ Τατη. αυ]ς. [συνεργεῖν καὶ 
(συγνεργεῖσϑαι ΝΥ͂γιϊ.) ΒεΡΙρ5ὶ (εἴ, νογθὰ ἴρβὰ Ομγυβίρρίὶ οἰϊαῖα 1054 θ): 
συνείργεσϑαν Ἰἰθγῦὶ 2 [δ ὑποϑεὶς ΒάὰΡΡ. Απιθτ, Εὶ 
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αὑτῆς μέσον ἡ οὐσία καὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ αὑτῆς μέσου 
διοικεῖται χαὶ συνέχεται κινήσεσι." 

29. “Καὶ μὴν τά γε ἄλλα τῶν Στωϊκῶν τίς ἂν φοβη- 
ϑείη, πυνϑανομένων πῶς εἱμαρμένη μία μενεῖ καὶ πρόνοια, 
καὶ οὐ πολλοὶ 4ἴες καὶ Ζῆνες ἔσονται, πλειόνων ὄντων 

χόσμων; πρῶτον μὲν γὰρ εἶ τὸ πολλοὺς εἶναν “ίας καὶ 
Ζῆνας ἄτοπόν ἐστι, πολλῷ δήπουθεν ἔσταν τὰ ἐκείνων 

ἀτοπτώτερα᾽" καὶ γὰρ ἡλίους καὶ σελήνας καὶ ᾿Δπόλλωνας 
καὶ ᾿Δρτέμιδας καὶ Ποσειδῶνας ἐν ἀπείροις κόσμων 
περιόδοις ἀπείρους ποιοῦσιν. ἔπειτα τίς ἀνάγκη πολλοὺς 

εἶναν Δίας, ἂν πλείονες ὦσι χόσμοι, καὶ μὴ καϑ᾽ ἕκαστον 
ἄρχοντα πρῶτον καὶ ἡγεμόνα τοῦ ὅλου ϑεὸν ἔχοντα καὶ 
γοῦν καὶ λόγον, οἷος ὃ παρ᾽ ἡμῖν κυριος ἁπάντων 

καὶ πατὴρ ἐπονομαζόμενος; ἢ τί κωλύσειν τῆς τοῦ 

“ιὸς εἱμαρμένης καὶ προνοίας ὑπηχόους πάντας εἶναι, 

καὶ τοῦτον ἐφορᾶν ἐν μέρεν καὶ κατευϑύνειν, ἐνδιδόντα 
πᾶσιν ἀρχὰς καὶ σπέρματα καὶ λόγους τῶν περαινομένων; 
οὐ γὰρ ἐνταῦϑα μὲν ἕν συνίσταταν σῶμα πολλάκις ἐκ 
διεστώτων σωμάτων, οἷον ἐχκλησία καὶ στράτευμα καὶ 
χορός: ὧν ἑχάστῳ χαὶ ζῆν καὶ φρονεῖν καὶ μανϑάγειν 
συμβέβηκεν, ὡς οἴεταν Χρύσιππος" ἐν δὲ τῷ παντὶ δέκα 
κόσμους ἢ πεντήκοντα (ἢΣ καὶ ἑκατὸν ὄντας ἑνὶ χρῆσϑαι 
λόγῳ καὶ πρὸς ἀρχὴν συντετάχϑαι μίαν ἀδύνατόν ἐστιν. 
ἀλλὰ καὶ πάνυ πρέπειν ϑεοῖς ἡ τοιαύτη διάταξις" οὐ γὰρ 
ὡς σμήνους ἡγεμόνας δεῖ ποιεῖν ἀνεξόδους οὐδὲ φρουρεῖν 
συγχλείσαντας τῆ ὕλη μᾶλλον δὲ συμφράξαντας, ὥσπερ 
οὗτον τοὺς ϑεοὺς ἀέρων ἕξεις ποιὰς καὶ ὑδάτων καὶ 

πυρὸς δυνάμεις ἐγκεχραμένας ἡγούμενον συγγεννῶσι τῷ 
κόσμῳ καὶ πάλιν συγκατακαίουσιν, οὐκ ἀπολύτους οὐδ᾽ 
ἐλευϑέρους οἷον ἡνιόχους ἢ κυβερνήτας ὄντας ἀλλ᾽, ὥσπερ 

1 τοῦ αὐτῆς ΕΑ Καὶ Ναῖ. ΡεΙ. τῆς αὑτῆς ΒᾶΡΡ. τῆς αὐτῆς ΑἸΡΓ. 
τοῦ αὐτοῦ Β 8 τἄλλα φΡτὸ τά γ᾽ ἄλλα ΑρΡ. 4 μεγεῖ Βεογυπαγάδκίβ: 
μένει 112 ἡγεμόγα)] ἦν μόνα Βᾶγ». Απθῦ. 18 οἷον ΒαΡ". ΑἸθΓ. Α 
14 ὀνομαζ. δ 18 ἕν συνίσταται ἀπὰ5 Α (οαπὶ ΑἸάϊπ4), υἱ νἰἀοῖαν. ὃν 
συνίστασϑαι ΒᾶτΡ». Απὴθν. Ε. ἔνε συγνίστασϑαν γ6}]1. 19 καὶ στρ. οπι. Β 
21 δύο ργο δέκα ἰάδεπι 22 ἢ καὶ (ἢ Ννγι1.) 5ογίρϑὶ: χαὶ Ἰἰθγὶ 
21 ποιὰς Ἀοῖδκο: ποιοῦντας (-τες Α Ρρ[.) 1ἰθνὶ 

ΡΙαὐατοιὶ Ρυυμϊοὶ ἀϊδ] οὶ ὑγθ8, γ᾽ 
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ἀγάλματα προσηλοῦτανι καὶ συντήκεταν βάσεσιν, οὕτως 
ἐγκεχλεισμένους εἰς τὸ σωματιχὸν καὶ συγκαταγεγομφω- 

μένους, κοινωγοῦντας αὐτῷ μέχρι φϑορᾶς καὶ διαλύσεως 

ἁπάσης καὶ μεταβολῆς. 

90, “᾿Εκεῖνος δ᾽ οἶμαι σεμνότερος ὁ λόγος καὶ μεγα- 
λοπρεπέστερος, ἀδεσπότους καὶ αὐτοχρατεῖς τοὺς ϑεοὺς 

ὄντας, ὥσπερ οἱ Τυνδαρίδαι τοῖς χειμαζομένοις βοηϑοῦσιν 

σι 

(δ, αᾶθβρ. 1888) “ἐπερχόμενόν τε μαλάσσοντες βιατάν 
πόντον ὠκείας τ᾽ ἀνέμων διπάς᾽ 

οὐκ ἐμπλέοντες αὐτοὶ καὶ συγκινδυνεύοντες ἀλλ᾽ ἄνωϑεν τὸ 

ἐπιφαινόμενον καὶ σῴζοντες" οὕτως ἐπιέναν τῶν κόσμων 

ἄλλοτε ἄλλον, ἡδονὴ τε τῆς ϑέας ἀγομένους καὶ τῇ φύσει 
συναπευϑύνοντας ἕκαστον. ὃ μὲν γὰρ Ὁμηρικὸς Ζεὺς οὐ 
σπάγυ πρόσω μετέϑηχε τὴν ὄψιν ἀπὸ Τροίας ἐπὶ τὰ 
Θρῴκια καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον γομάδας, ὁ δ᾽ ἀληϑινὸς τὸ 

ἔχει καλὰς χαὶ πρεπούσας ἐν πλείοσι κόσμοις μεταβολάς, 
οὐχὶ κενὸν ἄπειρον ἔξω βλέπων οὐδ᾽ ἑαυτὸν ἄλλο δὲ 
οὐδὲν (ὡς ὠήϑησαν ἔνιοι) γοῶν, ἀλλ᾽ ἔργα τε ϑεῶν καὶ 

ἀγϑρώττων πολλὰ κινήσεις τε καὶ φορὰς ἀστέρων ἐμττεριό- 
δους καταϑεώμεγος. οὐ γὰρ ἀπεχϑάνεταν μεταβολαῖς 20 

ἀλλὰ καὶ πάνυ χαίρεν τὸ ϑεῖον, εἰ δεῖ τῶν φαινομένων 
τεχμαίρεσϑαν ταῖς κατ᾽ οὐρανὸν ἐξαμείψεσι καὶ περιόδοις. 
ἡ μὲν οὖν ἀπειρία παντάπασιν ἀγνώμων καὶ ἄλογος καὶ 
μηδαμῆ προσιεμένη ϑεόν, ἀλλὰ χρωμένη πρὸς πάντα τῷ 
κατὰ τύχην χαὶ αὐτομάτως" ἡ δ᾽ ἐν ὡρισμένῳ πλήϑει 25 
χαὶ ἀριϑμῷ κόσμων ἐπιμέλεια καὶ πρόνοια τῆς εἷς ἕν 
δεδυκυίας σῶμα καὶ προσηρτημένης ἑνὶ καὶ τοῦτο μετα- 
σχηματιζούσης καὶ ἀναπλαττούσης ἀπειράκις ἔμοιγε δοκεῖ 
μηδὲν ἔχειν ἀσεμνότερον μήτ᾽ ἐπιπονώτερον. 

1 προσηλοῦνται ΒᾶγὉ. ΑἸρΡ. 2. εἰς τὸ σωμ. οπι. Β 8 ἐπερχό- 
μενόν οοἀά. ρ. 1108: -γοΐ ποϑῖρὶ ᾿ τὲ χαὶ ΑἸμθι. ᾿ βιατάν ΒεΡρΚ: 
βία τόν 9 τ ΑἸάϊπὰ πὸπ 6] 141 [|| διπάς] ῥιῥοπὰς ΑἸθΡ. (6χ Βος 
ἔβοις οἱ ῥοπὰς (60]]. Νον.) 11 ἐπιέναι Ταγη. Νυ]ο.: ἐπεῖναι ἘΠῚῸ8 
ΒαγρΡ. ὑπεῖναι εοἴονὶ 19 φϑορὰς Β | ἀστέρων θΔ0}. ἄστρων τ6]]. 
|| ἐμπεριόδους βου ρ81: ἐμπεριόδοις Απθν. (τὰ (011. Νον.). ἐν περιό- 
δοὺς 16]]. 20 αὐτομάτως Βενπᾶν., ποϑοῖο ἀπά: -τῷ ΠΡΡῚ πιοὶ 
20 εὶς οὐδὲν Β 
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91, Ἐγὼ μὲν οὖν τοσαῦτα εἰπὼν ἐπέσχον. ὁ δὲ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ οὐ πολὺν χρόνον διαλιπών “το μὲν ἀληϑές" 
ἔφη 'περὶ τούτων οὕτως ἔχειν ἢ ἑτέρως οὐκ ἂν ἔγωγε 
διισχυρισαίμην᾽ εἰ δὲ τὸν ϑεὸν ἐχβιβάζομεν ἑνὸς κόσμου, 

5 διὰ τί πέντε μόνων ποιοῦμεν οὐ πλειόνων δημιουργόν, 
καὶ τίς ἔστι τοῦ ἀριϑμοῦ τούτου πρὸς τὸ σπιλῆϑος λόγος, 

ἥδιον ἄν μοι δοχῶ μαϑεῖν ἢ τῆς ἐνταῦϑα τοῦ Ε καϑιε- 
ρώσεως τὴν διάνοιαν. οὔτε γὰρ τρίγωνος ἢ τετράγωνος 

οὔτε τέλειος ἢ χυβικὸς οὔτ᾽ ἄλλην τινὰ ΨΡΗΝ χομψό- 
1ο τητα παρέχων τοῖς ἀγαπῶσι τὰ τοιαῦτα καὶ ϑαυμάζουσιν. 
ἡ δ᾽ ἀπὸ τῶν στοιχείων ἔφοδος, ἣν αὐτὸς ὑπηνίξατο, 
πάντη δυσληπτός ἐστι χαὶ μηδὲν ὑποφαίνουσα τῆς 

ἐχεῖνον ἐπεσπασμένης πιϑαγότητος εἰπεῖν, ὡς εἶκός ἐστι 
πέντε σωμάτων ἰσογωνίων καὶ ἰσοπλεύρων καὶ περιεχο- 

τὸ μένων ἴσοις ἐπιπέδοις ἐγγενομένων τῇ ὕλη τοσούτους 
εὐθὺς ἐξ αὐτῶν ἀποτελεσϑῆναι κόσμους. 

82. “Καὶ μήν᾽ ἔφην ἘΓῺ “δοκεῖ Θεόδωρος ὁ Σολεὺς 
οὐ φαύλως μετιέναν τὸν λόγον, ἐξηγούμενος τὰ μαϑημα- 
τιχὰ τοῦ Πλάτωνος. μέτεισι δὲ οὕτως. πυραμὶς καὶ 

90 ὀχτάεδρον καὶ εἰχοσάεδρον καὶ δωδεχάεδρον, ἃ πρῶτα 
τίϑεται Πλάτων, καλὰ μέν ἐστι πάντα συμμετρίαις λόγων 
καὶ ἰσότησι, καὶ κρεῖσσον οὐδὲν αὐτῶν οὐδ᾽ ὅμοιον ἄλλο 
συνϑεῖναν τῆ φύσεν καὶ συναρμόσαν λέλειπται. μιᾶς γε 

μὴν πάντα συστάσεως οὐκ εἴληχεν οὐδ᾽ ὁμοίαν ἔχει τὴν 
»5 γένεσιν, ἀλλὰ λεπτότατον μέν ἔστι καὶ μιχρότατον ἡ 

πυραμίς, μέγιστον δὲ χαὶ πολυμερέστατον τὸ δωδεχκάεδρον᾽ 
τῶν δὲ λειπομένων δυεῖν τοῦ ὀχταέδρου μεῖζον ἢ διπλά- 
σιον ττλήϑειν τριγώνων τὸ εἰκοσάεδρον. διὸ τὴν γένεσιν 
ἅμα πάντα λαμβάνειν ἐκ μιᾶς ὕλης ἀδύνατον ἐστι. τὰ 

80 γὰρ λεπτὰ καὶ μικρὰ καὶ ταῖς κατασκευαῖς ἁπλούστερα 

πρῶτα τῷ κινοῦντι καὶ διαπλάττοντι τὴν ὕλην ὑπακούειν 
ἀνάγκη καὶ συντελεῖσϑαν καὶ προὐφίστασϑαν τῶν ἀδρο- 

8. ἔφη Βᾶρϑηΐ ἢ (Βενπ,) Βαρβ. ΑἸΗΡΥ. 5011 ὅ ποιοῦμεν καὶ οὐ 
πλ. Β (καὶ βαρ ΡβοΡΙ ρδῖ: 560. τ.) Ε, οὐ πλ. ποιοῦμεν ΒεοΡπαΡάἀ ἃ ΚΒ (6 Χ 
Ὁ, υἵ νεῖ") 9. φαίγηται ἃ Ρεῖ. 12 ἐπίφ. ΒΞ 118 ἐχεῖνον τη. 
Ψὰο.: ἐχείνων Ιἰδι] 21 δυοῖν Κὶ 28 τριγώγω Βαγῦ. Αῦν. Ε' 
90 μ. χαὶ λ. ΑἸμθν. 
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μερῶν καὶ πολυσωμάτων καὶ τὴν σύστασιν ἐργωδεστέραν 
ἐχόντων, [ἐξ ὧν τὸ δωδεχαάεδρον.Ἶ ἕπεται δὲ τούτῳ τὸ 
μόνον εἶναι σῶμα πρῶτον τὴν πυραμίδα, τῶν δ᾽ ἄλλων 
μηδέν, ἀπολειπομένων τῆ φύσει τῆς γενέσεως. ἤπιον οὖν 
ἴαμα καὶ ταύτης τῆς ἀτοπίας ἡ τῆς ὕλης εἷς πέντε χό- 
σμους διαίρεσις καὶ διάστασις" ὅπου μὲν γὰρ πυραμὶς 
ὑποστήσεται πρῶτον, ὅπου δ᾽ ὀκτάεδρον, ὅπου δ᾽ εἰχοσάε- 
ὅρον {ὅπου δὲ δωδεκάεδρον). ἐκ δὲ τοῦ προύποστάντος 
ἐν ἑχάστῳ τὰ λοιπὰ τὴν γένεσιν ἕξει, κατὰ σύγκρισιν 
{(χαὶ διάκρισιν» μερῶν εἰς πάντα γιγνομένης πᾶσι μετα- 
βολῆς, ὡς αὐτὸς ὁ Πλάτων ὑποδείχνυσι διὰ πάντων σχε- 

δὸν ἐπεξιών" ἡμῖν δὲ βραχέως ἀρχέσει μαϑεῖν. ἐπεὶ γὰρ 
ἱ ἢν σβεννυμένου ὑφίσταται, καὶ λεπτυνόμενος αὖϑιες ἐξ 
αὐτοῦ εἴτ᾽ ἀναδίδωσιν, ὁ ἐν τοῖς ἑχατέρου σπέρμασι τὰ 

πάϑη δεῖ ϑεᾶσθϑαν καὶ τὰς μεταβολάς. σπέρματα δὲ 
πυρὸς μὲν ἡ πυραμίς, ἐξ εἴκοσε καὶ τεσσάρων -πρώτων 
τριγώνων" τὸ δ᾽ ὀχτάεδρον ἀέρος ἐκ τεσσαράκοντα καὶ 
ὀχτὼ τῶν αὐτῶν γίγνεται. γίγνεται τοίνυν ἀέρος μὲν ὃν 

στοιχεῖον ἐκ δυεῖν πυρὸς συγκραϑέντων καὶ συστάντων, 

τὸ δ᾽ ἀέρος αὖ κερματιζόμενον εἰς δύο πυρὸς διακρίνεται 
“ἍἌἍὍσΨἔὌΕέῆάσσσσσἐἔσΨἔχλλλλασσλλλλλλαλλα 

2 ἐξ ὧν ἴῃ 1|δγῖ5. δχίαπε δηΐ6 χαὶ τὴν σύστασιν; ἰΡδηδβί Ν᾽ γε. 
Ηδθο ὑποῖβ ἱπο 8]. Αἀβογίρζαμ, τὸ δϑωδεχάεδρον ἴῃ τοχίαπι 5656 ἰπτα- 
Ιογᾶϊ: ρμοβῖθα ἴῃ πηᾶγρὶπθ 8051} Δ|10018 ΒαρΡ]θιμθιΐαπι βϑασπι ἐξ ὧν, 
Βουψυο ἰζοπῆ Ἰοοαπι, 56 ποη 888πι, ἴῃ τοχία ἱπγθηϊξ [δὲ ὁῃ). ΑἸΩΒΓ. Ι 
τὸ μόγον υϑ486 δὰ ἐπεὶ οὖν. Βοιαπι ]οοο 186. 85 1. ἴω ΒΕ Ϊ τὸ μὴ 
μόνον Β 4 ἀπολειπομένῃ Α τ ΑἸ ἀϊπὰ Ι. τῆς γενέσεως] μοϑῖ φηξ᾿: 
ΔΘΡΡΘ ὉᾶΓΘῸ πρώτης, Ροϊυϊΐψαθ ΘΧχοίάθνο ἢ ἤπιον ΒοΥρ51: ἐπεὶ ᾿ἸΌΡῚ. 
Ροῦοθβ οἴϊδιη ἕτοιμον (ἐπεὶ μὲν 5ογίρίαπι οναῖ:; ΘΧοΙα μὲν). γαυϊβαΐαπι 
ἔστιν [,Θοπῖοὶ ὁ . ὅ ἔαμα ΕΑ γαῖ. Ροι. εἰ ἅμα Αμθν. ΕΒ, ἡ ἅμα 
ΒαΡ. 0 γὰρ ἀθθϑι ἰπ ΑἸθν. Ἵ ὑποστήσεται Μαάνὶρ: ὑπέστησε 
γὰρ. Ιμο00 ὑπ. γὰρ πρῶτον Βᾶθεῖ Ε' Ἰᾶο. 10 ΕΠ. 8 ὅπου δὲ δωδ. 
ἰηβθΡαὶ 9 ἐν ἑχάστῳ ΑΒΟΠΥΙὰΒ ΥΥ γυίθαθδ μη. ἐν ἑχάστῃ ᾿ἰθνὶ 6χ- 
ὁθρῖο Ε 41 οἱη.' δἷπθ 180. 10 χαὶ διάχρ. αἀά. Ταγαη. ναὸ. Μοκῖγῖδο 
! ἡμῶν ργρὸ μερῶν Κὶ ναΐ. 12 δὲ βρ.] διαβράχεος Β' [ ἐπεὶ γὰρ 
ἀϑ4π6 δὰ ἀγαδίϑωσιεν)] ἀδάϊ 5ογὶρίαΡαμη οὐἀά. ΒᾶΡΡ. ΑἸηθν. Πμοοὰπι 6οΡ- 
ΡῬαρίαπι 1ἴὰ ΓΘἤοϊαπί ΓΘ]]. ἰπΐθγρο αῦ! ἐπεὶ ἀὴρ μὲν σβ. πυρὸς ὑφ., καὶ 
λεπτ. αὖϑ. ἐξ αὐτοῦ (αὑτοῦ ΒΕ) πῦρ ἀναδ. Ναβεῖο δη βογθοπάιπι ἐπεὶ 
γὰρ ἀὴρ σβεννυμένου {πυρὸς πυχνούμενοςΣ ὑφίσταται, καὶ λεπτ. αὖϑιες 
ἐξ αὑτοῦ τοῦτ᾽ ἀναδ. 14 ἑκατέρου ΒρτπαΡ Δ Κ185: -τέροις 10 ἡ μὲν 
πυρ. Ῥεῖ. μὲν ἀθεοβῖ ἴῃ Ναΐ. ΑἸάϊἃ 19 [πΐγὰ πυρὸς εἴ συγχρ. παροῖ Καὶ 
Ἰαθαπᾶιι 10 {|| ὙΟ]αΪ ποιμο ἀοοίιβ, ουἱϊ Ιδοιμᾶβ ΘΟ οἾ8. Εἰ ρΓΟΡΓΪ88 
ἀεθϑιυβ, δχ Ρ]αἴοπὶβ Ιοοὺ (ΤΊ, 80 Ε) σωμάτων 50Ρ0]6 6 



᾿Ψ,. 427 ΟΝΑΟσΌΠΟΝΟΜ 101 

σώματα, συνϑλιβόμενον δ᾽ αὖϑις αὑτῷ καὶ συμπίπτον 
εἰς ὕδατος «ἰδέαν ἄπεισιν. ὥστε πανταχοῦ τὸ προὐφιστά- 

μένον ἀεὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις εὐπόρως παρέχειν τὴν γένεσιν 

ἐχ τῆς μεταβολῆς" καὶ μὴ μόνον ὃν εἶναν πρῶτον, ἑτέρου 

δ δ᾽ ἐν ἑτέρῳ συστήματι κίνησιν ἀρχηγὸν καὶ προληπεικὴν 
ἐς γένεσιν ἔχοντος πᾶσι τηρεῖσϑαν τὴν ὁμωνυμίαν. 

99, Καὶ ὁ ΑΜΜΩΝΙΟΣ “ἀνδρικῶς μέν᾽ ἔφη ᾿ταῦτα 
τῷ Θεοδώρῳ καὶ φιλοτίμως διαπεπόνηταν" ϑαυμάσαιμι 
δ᾽ ἄν, εἰ μὴ δόξειε χρῆσϑαν λήμμασιν ἀναιρετιχοῖς 

το ἀλλήλων. ἀξιοῖ γὰρ ἅμα πᾶσι τοῖς πέντε μὴ γίνεσϑαι 
τὴν σύστασιν, ἀλλὰ τὸ λεπτότατον ἀεὶ καὶ δι᾽ ἐλάττογος 

πραγματείας συνιστάμενον προεχπίτπτειν εἷς γένεσιν. εἶτα 

ὥσπερ ἀκόλουϑον οὐ μαχόμενον τούτῳ τίϑησι τὸ μὴ πᾶσαν 
ὕλην πρῶτον εἰσφέρειν τὸ λεπτότατον καὶ ἁπλούστατον, 

τό ἀλλ ἐνιαχῆ τὰ ἐμβριϑῆ καὶ πολυμερῆ φϑάνειν προαν- 
ἰσχοντα ταῖς γενέσεσιν ἔχ τῆς ὕλης. ἄνευ δὲ τούτου, 
πέντε σωμάτων πρώτων ὑποχειμένων χαὶ διὰ τοῦτο 
χόσμων λεγομένων εἶναν τοσούτων, πρὸς μόνα τὰ τέσσαρα 
τῇ πυιϑανότητι χρῆται, τὸν δὲ κύβον ὥσπερ ἐν παιδιᾷ 

2. ψήφων ὑφήρηταν, μήτ᾽ αὐτὸν εἰς ἐκεῖνα μεταβάλλειν 
πεφυχότα μήτ᾽ ἐκείγοις παρέχειν μεταβολὴν εἰς ἑαυτόν, 
ἅτε δὴ τῶν τριγώνων οὐχ ὁμογενῶν ὄντων. ἐκείνοις μὲν. 
γὰρ ὑπόκειται κοινὸν ἕν πᾶσι τὸ ἡμιτρίγωνον, ἐν τούτῳ 
δὲ ἴδιον μόνῳ τὸ ἰσοσκελές, οὐ ποιοῦν πρὸς ἐκεῖνο σύν- 

25 γευσιν οὐδὲ σύγχρασιν ἑνωτικήν. εἴπερ οὖν πέντε σωμά- 
των ὄντων καὶ πέντε κόσμων, ἕν ἐν ἑκάστῳ τὴν ἡγεμονίαν 
ἔχεν τῆς γενέσεως, ὅτου γέγονεν ὃ κύβος πρῶτος, οὐδὲν 

ἔσταν τῶν ἄλλων" εἰς οὐδὲν γὰρ ἐχείνων μεταβάλλειν 
πέφυχεν. ἐῶ γάρ, ὅτι καὶ τοῦ καλουμένου δωδεκαέδρου 

1 αὑτῷ ΑἸΔΡΓ. αὐτῷ τ6}}. 4 ἑτέρου δ᾽ ἐν ἕτ. συστήματι] ἕτερα 
δ᾽ ἐν ἑτέρου συστήματος ἧς -ματαὰ 5366. τι.) ΒᾶΓ". ἕτερα δ᾽ ἑτέρου συστή- 
ματα ΑἸθγ. ὦ ἐς (εἰς Β) οἴ. ΑἸὮΡΡ. 8 ϑαυμάσαι ΒᾶΡΡ. τὺ γενέσϑαι 
ΒΑ Εαὶ γαϊ. Ρεοῖ. 18 συμμαχ. ῥΡο οὐ μαχ. ΒᾶΡ". ΑἸΔΡΡ. 14 ἁπλό- 
τατον καὶ ἁπλούστατον ΒΑΡΡ. Απιδρ. ΕΑ Ρϑῦ. (60. ργΠηὰ ΙηᾶΠ|8) 
10 τούτων Απιϑν. 18 μόνον ἴάθιη 25 οὐδὲ Βεγπαγάακί5: οὔτε 
20 ὃν δἀά. νΥγιι. 29 τὸ τοῦ οἴμῃθβ ρΡΡδθῖθυ ΒΆγθ. [ωοοὺβ ἴἴὰ ἱπ|6}}}- 
δοπάυβ εβῖ --- τοῦ δωδ. ποιοῦσι στοιχεῖον ἄλλο σκάληγνον ἢ ἐχεῖνο τὸ 
πτ' Ἐπ οὐ... 
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στοιχεῖον ἄλλο ποιοῦσιν (ἢ) ἐκεῖνο τὸ σχκαληνόν, ἐξ οὗ 
τὴν πυραμίδα χαὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον ὁ 
Πλάτων συνίστησιν. ὥστε᾽ ἅμα γελῶν ὁ ̓ Αμμώνιος εἶπεν 
“ἢ ταῦτά σοι διαλυτέον ἢ ἴδιόν τι λεκτέον περὶ τῆς κοινῆς 
ἀπορίας. 

94, ΚΑΓΩ «πιϑανώτερον οὐδὲν ἔχω λέγειν ἔν γε τῷ 

παρόντι" βέλτιον δ᾽ ἴσως ἐστὶν ἰδίας εὐθύνας ὑπέχειν 

δόξης ἢ ἀλλοτρίας. λέγω τοίνυν αὖϑις ἐξ ἀρχῆς, ὅτι 

δυεῖν ὑποκειμένων φύσεων, τῆς μὲν αἰσϑητῆς ἐν γενέσει 
αὶ φϑορᾷ μεταβόλου χαὶ φορητῆς ἄλλοτε ἄλλως, ἑτέρας 

δ᾽ ἐν οὐσίᾳ νοητῆς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἐχούσης, 
δεινόν ἔστιν, ὦ ἑταῖρε, τὴν μὲν νοητὴν {διδόναι διω- 
ρίσϑαν καὶ διαφορὰν ἔχειν ἐν ἑαυτῇ, τὴν δὲ σωματικὴν 
καὶ παϑητικὴν εἰ μὴ μίαν τις ἀπολείπεν συμπεφυχυῖαν 
αὑτῇ καὶ συμπνέουσαν ἀλλὰ χωρίζεν καὶ διίστησιν, ἀἄγα- 
ναχτεῖν χαὶ δυσχεραίνειν. τὰ γὰρ μόνιμα καὶ ϑεῖα δήπου 
μᾶλλον αὑτῶν ἔχεσϑαν προσήκει καὶ φεύγειν ὡς ἀγνυστόν 
ἐστι τομὴν ἅπασαν καὶ διάστασιν. ἀλλὰ καὶ τούτων ἡ 
τοῦ ἑτέρου δύναμις ἁπτομένη μείζονας ἐνείργασταν τῶν 
κατὰ τόπον διαστάσεων [τοῖς νοητοῖς] τὰς κατὰ λόγον καὶ 

ἰδέαν ἀνομοιότητας. ὅϑεν ἐνιστάμενος τοῖς ἕν τὸ πᾶν 
ἀποφαίνουσιν ὁ Πλάτων, τό τε ὃν εἶναί φησι καὶ τὸ 
ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον, ἐπὶ πᾶσι δὲ κίνησιν καὶ στάσιν. 
ὄντων οὖν πέντε τούτων, οὐ ϑαυμαστὸν ἦν, εἶ τῶν πέντε 
σωματικῶν στοιχείων ἐκείνων ἕχαστον ἑκάστου μίμημα τῆ 
φύσεν καὶ εἴδωλόν ἔστι γεγενημένον οὐκ ἄμικτον οὐδὲ 
εἰλικρινές, ἀλλὰ τῷ μάλιστα μετέχειν ἕκαστον ἑκάστης 
δυνάμεως. ὁ μέν γε κύβος ἐμφανῶς στάσεως οἰκεῖόν ἐστι 

1 ποιοῦσιν ἢ ἐκεῖνο 5ογἰρδὶ: ποιοῦσιν ἐκεῖνο ΒαΥΡὈ. ΑἸπθν. σ:. οὐκ 
ἐχ. γ611. 7 δ᾽ ἀθοβί 'ἴπ ΒαγΡ. ὕλΡ ΓΘ ΡΟΒΒΌΠΙΙΒ, γὰρ γῬοβϑὲ πιϑανώτερον 
ἰηδθγῖο 9 δυοῖν Α Ε Ναῖ. | ὑποχειμένοιν Β 10 εὐμεταβ. Ἰάθπι 
12 δεινότερον. ΒαΡρΡ. διδόναι ἱπδοραὶ [ διορέσασϑαι ρΓῸ διωρίσϑαι 
ΡΒ οἵ Αποπ. ἴῃ ΑἸά. Βομὶ]. 18 ἑαυτῷ Α ΝΑί. Ρεοῖ. 14 ἀπολείπει 
αηι8 Εἰ: ἀπολείπον (-λίπου Απαρν. Β) ΡΕ]]. 16 συμπνέουσαν ΒΔ. 
ΑἸθΓ. συνγνεύουσαν Γ6}1. 1 χωρίζοι Ε' 11 αὐτῶν Απιρν. Β Καὶ ̓  
προσήχειν ΒΑΡΡ. [ ὡς ἀθεβὲ ἱπ Βᾶγῦ. Αἴπρῦ. 19 ἡ ἑτέρου Β 20 τοῖς 
γοητοῖς 5601υ8ϑΚ 21 τοῖς εἰς ἕν Β οἵ Αποπ, ἰη Αἰ4. Βοά]. 28 ὁ μέν 
γε] τᾶ] ὁ μὲν γὰρ 
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σῶμα διὰ τὴν τῶν ἐπιπέδων ἀσφάλειαν καὶ βεβαιότητα" 
τῆς δὲ πυραμίδος πᾶς ἄν τις τὸ πυροειδὲς καὶ κινητικὸν 
ἐν τῆ λεπτότητι τῶν πλευρῶν καὶ τῇ τῶν γωνιῶν ὀξύτητι 
καταγοήσειεν' ἡ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου φύσις, περιληπετικὴ 
τῶν ἄλλων σχημάτων οὖσα τοῦ ὄντος εἰκὼν πρὸς πᾶν 
(ἂν) τὸ σωματικὸν γεγονέναν δόξειε᾽ τῶν δὲ λοιπῶν 
δυεῖν τὸ μὲν εἰκοσάεδρον τῆς τοῦ ἑτέρου τὸ δ᾽ ὀκτάεδρον 
μάλιστα τῆς ταὐτοῦ μετείληχεν ἰδέας. διὸ τοῦτο μὲν ἀέρα 
σχετιχὸν οὐσίας πάσης ἐν μιᾷ μορφῇ, ϑάτερον δὲ ὕδωρ 
ἐπὶ πλεῖστα τῷ κεράγνυσϑαι γένη ποιοτήτων τρεπόμεγον 
παρεῖχεν. εἴπερ οὖν ἡ φύσις ἀπαιτεῖ τὴν ἰσονομίαν ἐν 
πᾶσι, καὶ κόσμους εἶκός ἐστι μήτε πλείους γεγονέναν μήτ᾽ 
ἐλάττους τῶν παραδειγμάτων, ὅπως ἕκαστον ἐν ἑκάστῳ 
τάξιν ἡ ἡγεμονικὴν ἔχη καὶ δύναμιν, ὥσπερ ἐν ταῖς συστά- 
σεσι τῶν σωμάτων ἔσχηκεν. 

9ῦύ, “Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἔστω παραμυϑία τοῦ 
ϑαυμάζοντος, εἰ τὴν ἐν γενέσεν χαὶ μεταβολῇ φύσιν εἰς 

γένη τοσαῦτα διαιροῦμεν. ἐχεῖνο δ᾽ ἤδη σκοπεῖτε κοιγῆ 
προσέχοντες, ὅτν τῶν ἀνωτάτων ἀρχῶν, λέγω δὲ τοῦ ἑνὸς 
καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος, ἡ μὲν ἀμορφίας πάσης στοιχεῖον 
οὖσα καὶ ἀταξίας ἀπειρία κέκληται" ἡ δὲ τοῦ ἑνὸς φύσις 

ὁρίζουσα καὶ καταλαμβάνουσα τῆς ἀπειρίας τὸ κενὸν καὶ 
ἄλογον καὶ ἀόριστον ἔμμορφον παρέχεται, καὶ τὴν ἕπο- 
μένην περὶ τὰ αἰσϑητὰ δείξεν καταγόρευσιν ἁμωσγέπως 
ὑπομένον καὶ δεχόμενον. αὗται δὲ πρῶτον αἵ ἀρχαὶ περὶ 
τὸν ἀριϑμὸν ἐπιφαίνονται, μᾶλλον δ᾽ ὅλως ἀριϑμὸς οὐκ 
ἔστι τὸ πλῆϑος, ἂν μὴ καϑάπερ εἶδος ὕλης τὸ ἕν γενό- 
μένον ἔχ τῆς ἀπειρίας τοῦ ἀορίστου πῆ μὲν πλεῖον πῆ 
δὲ ἔλαττον ἀποτέμνηται. τότε γὰρ ἀριϑμὸς γίγνεται τῶν 

ὅ πᾶν] τὸ πᾶν Απιθγ. θ ἂν «ἀά, Βεογπᾶγράακὶβ (ροβῖ δόξειε 
δἀά. οοάθχ Β) 1 δυοῖν Εὶ 8 τῆς αὐτοῦ ΑἸθν. Ε' Ρεῖ. (τῆς αὑτοῦ 
ΑἸά4Ϊπ) [10 τῶν Β [| τρεπόμεγον ἴαγη. νὰ ]6.: -μενα 1ἶἰθὴὶ 18 ἐν 
Βαθεοῖ ἀπὰ5 ΑἸμθν. 14 ἔχει ΑἸμθΡ. Ε γαῖ. 19 ἀγωτάτων οοη͵δοθγαῖ 
ΒΘηΒ616Ρ ἃίψαθ ἰἴὰ Βογὶρίαπι 6 ἴῃ (011. Νον. (ἀ6 βοΡ  ρἴαΡἃ ΑἸΩΡΓΡ. πἰ81} 
ποίδίαπι) -τάτω το}]. ἢ} "λέγω δὴ Δαν. Β 21 [,ο60 ἀπείρια γερϑῦ 
ἀταξίας ΑἸαρν. 22 χενὸν Τυγη. (ἰπ 1106110) ΧΥ]. Μ62.: στενὸν 20 αἱ 
οἴ, Β 27 ὃν γεν. Εωρογίαβ: ἐγγεν. Πθῦὶ 29 ἀποτέτμηται ΑἸθν, Ε' 

Ε 
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πληϑῶν ἕχαστον ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ὁριζόμενον" ἐὰν δὲ ἀναι- 
ρεϑῆ τὸ ἕν, πάλιν ἡ ἀόριστος δυὰς σιγχέασα πᾶν ἀνά- 

ριϑμον καὶ ἄπειρον καὶ ἄμετρον ἐποίησεν. ἐπεὶ δὲ τὸ 
εἶδος οὐχ ἀναίρεσίς ἐστι τῆς ὕλης ἀλλὰ μορφὴ καὶ τάξις 

ὑποχειμένης, ἀνάγκη καὶ τῷ ἀριϑμῷ τὰς ἀρχὰς ἐνυπάρχειν ὅ 
ἀμφοτέρας, ὅϑεν ἡ πρώτη καὶ μεγίστη διαφορὰ καὶ ἄνο- 
μοιότης γέγονεν. ἔστνυ γὰρ ἡ μὲν ἀόριστος ἀρχὴ τοῦ 
ἀρτίου δημιουργὸς ἡ δὲ βελτίων, ὡς περιττοῦ" πρῶτος δὲ 
τῶν ἀρτίων τὰ δύο χαὶ τὰ τρία τῶν περιττῶν, ἐξ ὧν τὰ 
πέντε τῆ μὲν συνϑέσεν κοινὸς ὧν ἀμφοῖν ἀριϑμὸς τῇ δὲ τὸ 
δυνάμεν γεγονὼς περιττός. ἔδει δ᾽ ἄρ᾽, εἰς πλείονα μέρη 
τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ σωματικοῦ μεριξομένου διὰ τὴν σύμ- 
φυτον ἀνάγκην τῆς ἑτερότητος, μήτε τὸν πρῶτον ἄρτιον 
γεγέσϑαν μήτε τὸν πρῶτον περιττόν, ἀλλὰ τὸν τρίτον ἐκ 
τούτων ἀποτελούμενον, ὅπως ἀπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν ἀρχῶν 15 
γένηται, καὶ τῆς τὸ ἄρτιον δημιουργούσης καὶ τῆς τὸ 
περιττον᾽" οὗ γὰρ ἦν οἷόν τε τῆς ἑτέρας ἀπαλλαγῆναι τὴν 
ἑτέραν. ἑκατέρα γὰρ φύσιν ἀρχῆς ἔχεν καὶ δύναμιν. 
ἀμφοτέρων οὖν συνδυαζομένων, ἡ βελτίων κρατήσασα τῆς 
ἀοριστίας διαιρούσης τὸ σωματικὸν ἐνέστη, καὶ τῆς ὕλης 

ἐπ᾽ ἀμφότερα διισταμένης μέσην τὴν μονάδα ϑεμένη δίχα 
γεμηϑῆναν τὸ πᾶν οὐκ εἴασεν, ἀλλὰ πλῆϑος μὲν γέγονε 
κόσμων ὑπὸ τῆς ἑτερότητος τοῦ ἀορίστου χαὶ διαφορᾶς, 
περιττὸν δὲ πλῆϑος ἡ ταὐτοῦ καὶ ὡρισμένου δύναμις 
ἀπείργασταν, περιττὸν δὲ τοιοῦτον, ὅτινι πορρωτέρω τὴν 55 
φύσιν ἡ βελτίων ἀρχὴ προελϑεῖν οὐκ εἴασεν. εἶ μὲν γὰρ 

τῷ 0 

2 ἀνάριϑμον βΒογρϑὶ: ἀριϑμὸν ΒᾶΡΡ. ΑἸΒΡΓ. ἄρυϑμον Β. ἄρρυϑμον 
Γ6]], 8 ἀναυντίου (510) ΑἸπρν. Π ὡς περιττοῦ 8ΟΓΙΡ81 (ποπ 4018 58πᾶ 
μᾶθο 6556 οΓδάδπηι), 564 418 πο]Ϊπ ἃ τρδά1{15 Αἰ 15 ΓΘΟΘάΘΡ6): ὥσπερ ἡ 
τούτου 1ἰργὶ οπιπ68 ΘΧοθρίο Ε φαὶ ὡς ἡ τοῦ περιττοῦ. τοῦ περιττοῦ 
νυνί. 11 δ᾽ ἄρ᾽ 5ογῖρβῖ: γὰρ Πἰρρογαπι Ἰοοῦπ Βἷς πὸπ Βαᾶβθοϑῖ 
12 σωμ. καὶ αἶσϑι Β 1 Απῖἴθ μεριζξ. Βαθοὶ ΑἸπθν. γνωριζομέγνου τε χαὶ 
(γωριζ,, αὐ νἱἀοίαν, εχ χωριζ. ογΐαπι 651) ἢ σύμφυτον ἀνάγχην. γνγιῖ.: 
σύμφυσιν ἀνάγχη ΕΡΡῚ 18 μήτε ΑπρῦνΡ. Β. μηδὲ γ6}}}. 17 ἦν ἀθεοβῖ 
ἵπ Απαθρ. 18 ἄρχ. φ. ΟἸΏΠ65 ὈΓᾶΘίοΡ ΒᾶγΡ. 20 συγέστη αὶ 21 ἐπ’ 
ἀμφότερα 50 ΓἸρ51: ἐν ἀμφότερα ΒΑΡ. συναμφότερα ΑἸΕΡΓ, ἐν ἀμφο- 
τέροις γ6}. 2414 ὡρισμέγη ΒᾶΡ. ΑἸΠδΓ, 20 ἡ βελτίων ἀρχὴ 50 }ρ51: 
ἣν (ἡ 866. πι.) βελτίων ἔχει ΒᾶγὈ. ἢ βέλτιον ἔχει τ6]]. 
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ἀμιγὲς καὶ καϑαρὸν ἦν τὸ ἔν, οὐδ᾽ ἂν ὅλως εἶχεν ἡ ὕλη 
διάστασιν" ἐπεὶ δὲ τῷ διαιρετικῷ τῆς δυάδος μέμικται, 
τομὴν μὲν ἐδέξατο καὶ διαίρεσιν, ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστη τῷ 
περισσῷ τοῦ ἀρτίου χρατηϑέντος." 

90. “ΖΦιὸ καὶ πεμπάσασϑαιν τὸ ἀριϑμῆσαι τοῖς πα- 
λαιοῖς ἔϑος ἣν καλεῖν. οἶμαν δὲ καὶ τὰ πάντα τῶν πέντε 
παρώνυμα γεγονέναν κατὰ λόγον, ἅτε δὴ τῆς πεντάδος ἐκ 
τῶν πρώτων ἀριϑμῶν συνεστώσης. καὶ γὰρ οἵ μὲν ἄλλοι 
πολλαπλασιαζόμενον πρὸς ἀλλήλους εἰς ἕτερον αὑτῶν 
ἀριϑμὸν ἐκβαίνουσιν" ἡ δὲ πεντάς, ἂν μὲν ἀρτιάκις λαμ- 
βάνηταν, τὸν δέκα ποιεῖ τέλειον" ἐὰν δὲ περισσάκις, 
ἑαυτὸν πάλιν ἀποδίδωσιν. ἐῶ δ᾽ ὅτι πρώτη μὲν ἐκ πρώ- 
τῶν δυεῖν τετραγώνων συνέστηκε τῆς τε μονάδος καὶ τῆς 

τετράδος ἡ πεντάς, πρώτη δ᾽ ἴσον δυναμένη τοῖς πρὸ 

ιὸ αὑτῆς δυσὶ τὸ καλλιστον τῶν ὀρϑογωνίων τριγώνων 
συνίστησι" πρώτη δὲ ποιεῖ τὸν ἡμιόλιον λόγον" οὐ γὰρ 
ἴσως οἴκεῖα ταῦτα τοῖς ὑποχειμένοις πράγμασιν" ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνο μᾶλλον, τὸ φύσεν διαϊρετικὸν τοῦ ἀριϑμοῦ καὶ τὸ 
πλεῖστα τούτῳ τὴν φύσιν διανέμειν. ἔνειμε γὰρ ἡμῖν 

20 αὐτοῖς αἰσϑήσεις πέντε καὶ μέρη ψυχῆς, φυτικὸν αἰσϑη- 
τικὸν ἐπυιϑυμητιχκὸν ϑυμοειδὲς λογιστικόν" καὶ δακτύλους 

ἑχατέρας χειρὸς τοσούτους, χαὶ γονιμώτατον σπέρμα τὸ 
πενταχῆ σχιζόμενον. οὐ γὰρ ἱστόρηται γυνὴ πλείονα 

τεχοῦσα πέντε ἰσυχνὰ] ταῖς αὐταῖς ὠδῖσι. καὶ τὴν Ῥέαν 
2ὅ Αἰγύπτιον μυϑολογοῦσι πέντε ϑεοὺς τεκεῖν, αἰγιττόμενγνον 

οι 

1 [- 

-.--“΄«““αλλλλλάάα.. 

1 οὐδ᾽ ἂν Βενπανάδκίβ: οὐδὲν ΒαΡΡ. Β Καῖ, Ροῖ. (Ε). οὐδὲ γ6]]. [}} 
2 αἱρετιχῷ θᾶγ". 4 περιττῷ ΑἸΡν. 9. πολυπλ. Ε Καῖ. ἢ ἀλλήλους 
ΒαΡρν. Ε; ἄλλους [611]. [αὑτῶν ππὺ8 ΒΕ, αἱ νἱἀοίαν, αὐτῶν ΓΕ], 
12 ἑαυτὸν] ἑαυτὴν Βογπᾶράδκίβ, 5θ πο]ὰὶ πιαΐαγθ ἢ πρώτη μὲν ϑ5ογὶρϑὶ 
ὁππὶ ΤΡ. Ὑα]6. Επιρορῖο: πρῶτον εἰ μὲν ΒᾶΡΡ. ΑἸθν. (ροΐαϊς εἰ οχ 
ΒΌΡΘΥΒΟΡΙρίΟ ἤ πᾶϑοῖ: ΨΘΡΘῸΡ ἰᾶπιθπ π ἰδΐθαΐ ΥΟΧ ΘΧΑιΪ51{100). 

πρῶτον μὲν ΡΘΙΪ4αὶ 16 αὑτῆς Βογπαγάακίβ: αὐτῆς 18 τοῦ 
ἀριϑμοῦ)] τοῦ πρώτου ἀρ. (6Χ α 15 βου ρίο ογίαπῃ  Ααἰθῦ. [19 τούτων 
ἰδ: οονν, γιζ, [ἔνειμε ((6116 ἃ τηΐβ᾽ Απιγοῦ) Βουπαράδκίβ: ἔν μὲν 
πθρῦ: 20 φυαιχὸν ἸΡΡῚ: ΘΟΡΡ, νυ. 21 λογιστικὸν] λογικὸν Απρν. 
22 γον. σπ. τὸ π. σχ. 56γρβὶ: τὸ (οῃι. ΑἸμθν.) γον. σπ. π. σχ. Εἰ γὶ 
28 πενταχῆ 5011 (υῖ νἱάοϊυν) Β Β' ΚΒ, πανταχῆ τ6}]1. 24 συχνὰ (τέκνα 
ΘΟΠ]. νυ υτ) ΘΧΟΙαδὶ, Αἀβογίρβογδξ Ἰθοῖον Αγ βίοῖθ! 5 (584}, 94). ἴμοο0 
πέντε συχνὰ πΒαθεῖ Εὶ ἰὰς. 8. {{{,| [ αὐτῆς 566. τη. ΒᾶΓΡ.,) ΡΥ. τὰ. Β 
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τὴν ἐκ μιᾶς ὕλης τῶν πέντε κόσμων γένεσιν. ἐν δὲ τῷ 

παντὶ πέντε μὲν ζώναις ὃ περὶ γῆν τόπος, πέντε δὲ 
χύχλοις ὁ οὐρανὸς διώρισται, δυσὶν ἀρχεικοῖς καὶ δυσὶ 

τροπιχοῖς χαὶ μέσῳ τῷ ἰσημερινῷ" πέντε δ᾽ αὖ τῶν 
πλανωμένων ἄστρων περίοδοι γεγόνασιν, Ἡλίου καὶ δ 
Φωσφόρου χαὶ Στιίλβωνος ὁμοδρομούντων. ἐναρμόγιος 
γὰρ ἡ τοῦ κόσμου σύνταξις, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὸ παρ᾽ 
ἡμῖν ἡρμοσμένον ἐν πέντε τετραχόρδων ϑέσεσιν ὁρᾶται, 
τῶν ὑπάτων καὶ μέσων καὶ συνημμένων καὶ διεζευγμένων 

χαὶ ὑπερβολαίων᾽ καὶ τὰ μελῳωδούμενα διαστήματα πέντε, τὸ 
δίεσις καὶ ἡμιτόνιον καὶ τόνος καὶ τριημιτόγνιον καὶ 
δίτονον. οὕτως ἡ φύσις ἔοικε τῷ πέντε ποιεῖν ἅπαντα 

χαίρειν μᾶλλον ἢ τῷ σφαιροειδῆ, καϑάπερ ᾿Αριστοτέλης 
ἔλεγε. 

91. “Τί δῆτα, φήσαν τις ἄν, ὁ Πλάτων ἐπὶ τὰ πέντε 15 
σχήματα τὸν τῶν πέντε κόσμων ἀριϑμὸν ἀνήνεγχεν, εἰπὼν 
ὅτι τῇ πέμπτῃ συστάσει “ὃ ϑεὸς ἐπὶ τὸ πᾶν κατεχρήσατο 
ἐχεῖνο διαζωγραφῶν;᾽ εἶτα τὴν περὶ τοῦ πλήϑους τῶν 
χόσμων ὑποϑεὶς ἀπορίαν, πότερον ἕνα ἢ πέντε αὐτοὺς 
αἀληϑείᾳ πεφυκότας λέγειν προσήκει, δῆλός ἐστιν ἐντεῦϑεν 20 
οἰόμενος ὡρμῆσϑαν τὴν ὑπόνοιαν. εἴπερ οὖν δεῖ πρὸς 
τὴν ἐχείνου διάνοιαν ἀπάγειν τὸ εἶχός, σκοπῶμεν ὅτι 
ταῖς τῶν σωμάτων χαὶ σχημάτων ἐκείνων διαφοραῖς 
ἀνάγκη καὶ κινήσεων εὐθὺς ἕπεσϑαν διαφοράς, ὥσπερ 
αὐτὸς διδάσκει, τὸ διαριθμενοΝ, ῇ συγκρινόμενον ἅμα 26 
τῆς οὐσίας τῆ ἑἕτεροιώσεν καὶ τὸν τόπον μεταλλάττειν 

ἀποφαινόμενος. ἂν γὰρ ἐξ ἀέρος πῦρ γένηται, λυϑέντος 
τοῦ ὀχταέδρου καὶ κερματισϑέντος εἰς πυραμίδας, ἢ πάλιν 
ων 

9. δυσὶν (αἴ νἱάοίαΡ) οπηπθ5 ργᾶθίν. Β' θ στίλβογτος Ε ἰΪ ἐναρ- 
μόνιος γὰρ] ἰἴΐὰ 5ογίρβδὶ οὕτη ΑἸΠΡΡ. ϑοριρίαγδθ ργ. πι. Βᾶγθ. βογνᾶῖαν 
᾿Π 1 51} ἐναρμόνε, Ο ϑυρΓᾶἃ ἐ Ροϑβαϊξ, γὰρ ἰπ γαβυγᾶ ΒΟΡΙρβῖΌ 560. Π]. 
ἐναρμόγιος δὲ καὶ τΕ]]. Ἵ ἀμέλει οἵ. ΡΓ. πι. ΒΑΓΒ. 9 τοῦ τῶν Εὶ 
14 τριημιτόγια ΒΑΡ. (-τονία 566. π.) 12 διάτονον Απθν. Ε 18 σφαι- 
ροειδεῖ 1ἰργὶ: δοῦν. ΤΡ, να]... ἢ χαϑὼς Β 10 πέντε οιῃ. ἢ Καῖ. 
Ροί. 15. διαζωγρ. Ῥαϊχὶρ, οχ ΡΙαΐοπο (Τίπ). ὅὅ ὁ) δὲ ἴρϑο Ρ]υΐάγομο 
(Μον. 1009 6): διαγράφων 22 ἀπάγειν] ἐπάγειν ννγῦῦ. πδ]ΐῃ 
ἀνάγειν νΕ] ἀναπλάττειν ᾿ σχοπῶμεν γῖϊ : σχοπῶν 28 διαφόροις 
ΑμΡν, ΒΕ Ρει. 25 ἅμα Ταγρη,  ]ο.: ὄνομα ᾿ἰθγὶ 20 ἑτερώσειν ΑἸμθΡ. 
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ἀὴρ ἐκ πυρός, συνωσϑέντος καὶ συνϑλιβέντος εἰς ὀχτά- 
εὗρον, οὐ δυνατὸν μένειν ὅπου πρότερον ἦν, ἀλλὰ φεύγει 
καὶ φέρεται πρὸς ἑτέραν χώραν ἐχβιαζόμεγον καὶ μαχό- 

μένον τοῖς ἐνισταμένοις καὶ κατεπείγουσιν. ἔτι δὲ μᾶλλον 

εἶχόνι τὸ συμβαῖνον ἐνδείκνυται, “τοῖς ὑπὸ τῶν πλοκάνων 
καὶ ὀργάνων τῶν περὶ τὴν τοῦ σίτου κάϑαρσιν σειομέγοις 
καὶ ἀναλικμωμένοις᾽ ὁμοίως λέγων τὰ στοιχεῖα σείοντα 
τὴν ὕλην ὑπ᾽ ἐκείνης τε σειόμενα προσχωρεῖν ἀεὶ τὰ 
ὅμοια τοῖς ὁμοίοις, ἄλλην τε χώραν ἄλλα ἴσχειν πρὶν ἐξ 

σι 

το αὐτῶν γενέσϑαι τὸ πᾶν διακοσμηϑέν" οὕτως οὖν τότε τῆς 
ὕλης ἐχούσης ὡς ἔχειν πᾶν εἶκός, οὗ ϑεὸς ἄπεστιν, εὐϑὺς 

αἵ πρῶται πέντε ποιότητες ἰδίας ἔχουσαι ῥοπὰς ἐφέροντο 
χωρίς, οὐ παντάπασιν οὐδὲ εἰλικρινῶς ἀποχρινόμεγαι, διὰ 

τὸ πάντων ἀναμεμιγμένων ἀεὶ τὰ κρατούμενα τοῖς ἐπι- 
τὸ χρατοῦσι παρὰ φύσιν ἕπεσϑαι. διὸ δὴ τοῖς τῶν σωμάτων 

γένεσιν ἄλλων ἀλλαχῆ φερομένων ἰσαρίϑμους μερίδας καὶ 
διαστάσεις ἐποίησαν, τὴν μὲν οὐ καϑαροῦ πυρὸς ἀλλὰ 
πυροειδῆ, τὴν δὲ οὐκ ἀμιγοῦς αἰϑέρος ἀλλ᾽ αἰϑεροειδῆ, 
τὴν δὲ οὐ γῆς αὐτῆς καϑ'᾽ ἑαυτὴν ἀλλὰ γεοειδῆ, μάλιστα 
[καὶ τὴν ἀέρος] κοινοῦσαι τὴν ὕδατος διὰ τὸ πολλῶν, 
ὥστπτερ εἴρηταν, τῶν ἀλλοφύλων ἀναπειτλησμένην ἀπελϑεῖν. 
οὐ γὰρ ὁ ϑεὸς διέστησεν οὐδὲ διώκισε τὴν οὐσίαν, ἀλλ᾽ 

[- 

-"Ὕ 

ὅ ἐχδείκνυται ΑἸθν. Ε Ε Ρεῖ. ἡ ὑπὸ 566. πι. ΒᾶΡΡ. ἐπὶ το]]. |} 
πλοχάνων Τανποθὰβ οχ Ρ]αΐοπθ: ἐπειγόντων ΠἰΡΡῚ οπππθ8 (6Χ 6]0886- 
πιᾶῖθ ογἴαιῃ, υἱ νἱἀθίυν, Υἱχ εχ ἴρβο πλοχαφωγ) Θθ Ικοο0 ὀργάνων 
Ιᾶς. 10 10. ἰΠ Ε |Π τῶν ἰπβογραϊξ Τανη. 6χ δοάθπὶ ᾿ἰ σειομέγνοις χαὶ 
ἰἸάθιι ὁχ δοάδιι: συγχειμένοις ΒᾶΡΡ. ΑπθΓ. ἐγχειμένοις Ε. ἐγχειμένων 
ΛΘΙΪφαΐ, ὀχοθρίο Ε δὶ ἰᾶς. 11 Ππ|. Ἷ ἀναλισκομένοις ΑἸρν. ΒΑ Ρεΐ. 
9 ἄλλα ἴσχειν ΤαΡΠΘΡυΒ οχ Ρ]αῖ.: ἄλλαις οἱ ΒΑΡΡ. ΑΒ. ΒΒ Α. ἀλλ᾽ 
οὗ Ναῖ. Ρεῖ. 146. 6 |{{|. ἴα Εὶ 10 οὕτως τοίνυν τῆς ὕλης Εὶ 11 τὸ 
πᾶν Οοἴηημθθ δχοορίϊβ Βᾶρ᾽. Α'ηρν. [οὗ ϑεὸς] εὐθέος ΑΠὈΓ. εὐϑέως 
Ρ6}1. Οονν. δ γιξ. 601]. Ρ] αἴοπ!β ἰοθο, αδὶ ᾿ἸΘρΊ πηι ὥσπερ εἰχὸς ἔχειν 
ἅπαν ὅταν ἀπὴ τινὸς ϑεὸς, ἀπᾶθ Τα ποθ γοΪαΐ  πἴο βογίθορο ὧν ϑεὸς 
ἀπῇ 14 ἐπιμεμι. ΑπθΡ. 18 τὴν δὲ --- αἰϑεροειδὴ δᾷά. 566. κι. ΒαΓΒ. 
ἴῃ ᾿πᾶΡΡ΄. 20 χαὶ τὴν ἀέρος (πίε χαὶ ἱπίθρ ροϊδηΐ δὲ ΟΠΙΠ65 ΡΥΔΘΙοΡ 
ΒᾶΡ". ΑἸ θν.) 560] δὶ [χοιγοῦσαι ((οοππιπαπθι ἴδοθη 65) 8 ΓΙρ51: χοί- 
γωσιν (χοινήσιν ΑἸθΓ.) θγὶ ἰ τοῦ φγὸ τὴν Ρεοι. [Ι͂μο00 χοῦν. τὴν 
[πα 10 110 αὶ 21 ἀναπεπλησμένην ΒΟΡΙρϑὶ (οἴ, Ρ. 108, 9. φὰο ΡΟϑρ οἱ 
ὥσπερ εἶρ.): -μένων Ἰἰθτὶ ᾿ ἀλλοφύλων ΑἸηθν. ἄλλων φύλλων (ἰοοὺ 
φ. ἰᾶο, 9 {{{0. ἴθ Β) γϑΙ4αὶ οπιπθ8, αἱ νἱάδταν 
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ὑπ᾽ αὐτῆς διεσιῶσαν αὐτὴν καὶ φερομένην χωρὶς ἐν 
ἀχοσμίαις τοσαύταις παραλαβών, ἔταξε καὶ συνήρμοσε δι᾽ 
ἀναλογίας καὶ μεσότητος" εἶϑ᾽ ἑκάστη λόγον ἐγκαταστήσας 

ὥσπερ ἁρμοστὴν καὶ φύλακα, κόσμους ἐποίησε τοσούτους, 
ὅσα γένη τῶν πρώτων σωμάτων ὑπῆρχε. ταῦτα μὲν οὖν δ 
τῆ Πλάτωνος ἀναχείσϑω χάριτι δι᾽ ᾿ἡμμώνιον" ἐγὼ δὲ 
περὶ μὲν ἀριϑμοῦ χόσμων οὐκ ἄν ποτε διισχυρισαίμην 
ὅτι τοσοῦτοι, τὴν δὲ πλείονας μὲν ἑνὸς οὐ μὴν ἀπείρους 
ἄλλ᾽ ὡρισμένους πλήϑεν τιϑεμένην δόξαν, οὐδετέρας ἐκεί- 
γων ἀλογωτέραν ἡγοῦμαι, τὸ φύσει τῆς ὕλης σχεδαστὸν τὸ 
χαὶ μεριστὸν ὁρῶν οὔτ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς μένον οὔτ᾽ εἰς ἄπειρον 
ὑπὸ τοῦ λόγου βαδίζειν ἐώμενον. εἰ δ᾽ ἀλλαχόϑι που 
χἀνταῦϑα τῆς ᾿Δκαδημείας ὑπομιμνήσκοντες ἑαυτοὺς τὸ 
ἄγαν τῆς πίστεως ἀφαιρῶμεν, καὶ τὴν ἀσφάλειαν ὥσπερ 
ἐν χωρίῳ σφαλερῷ, τῷ περὶ τῆς ἀπειρίας λόγῳ, μόνον τὸ 
διασῴώζωμεν.᾽ ὃ 

98, Ἐμοῦ δὲ ταῦτα εἰπόντος, ὁ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ' ὀρϑῶς 
ἔφη ᾿αΑἹἱαμπρίας παραιγεῖ. “πολλαῖς γὰρ οὗ ϑεοὶ μορφαῖς" 
οὐ “σοφισμάτων᾽ ὡς Εὐριπίδης φησίν, ἀλλὰ πραγμάτων 
ἐσφάλλουσιν ἡμᾶς", ὅταν ὡς ἐπιστάμενον τολμῶμεν ἄπο- 20 
φαίνεσθαν περὶ τηλικούτων. ἄλλ᾽ ἀγοιστέος ὁ λόγος", 

ὡς αὑτὸς ἀνήρ φησιν, ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν. τὸ 
γὰρ ἀφισταμένων καὶ ἀπολειπόντων τὰ χρηστήρια τῶν 
δαιμόνων ὥσπερ ὄργανα τεχνιτῶν ἀργὰ καὶ ἄναυδα 
κεῖσϑαν λεχϑέν, ἕτερον λόγον ἐγείρεν τὸν περὶ τῆς αἰτίας 
μείζονα καὶ δυνάμεως, ἦ χρώμενοι ποιοῦσι κατόχους τοῖς 

ἐνθουσιασμοῖς καὶ φαντασιαστιχοὺς τοὺς προφήτας καὶ 

τὰς προφήτιδας. οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν ἔχλευιψιν αἰτιᾶσϑαν 

ε ὃ 

-ἂΦΦΨ“«λλσέσέἔὌἜΨΕΠΨζσ“«“Ἅ«Ψἔ«ἝΨμᾳαασὍο.υιχυσσἐσέΠσσσὍΠσΨἜοΕαν “πα 

10 ἀναλογ. Β Ααῖ. Ῥεῖ. 1 τῇ φ.-Β 18 χἄνταυϑα Βαᾶν". (ταῦϑα 
ἃἀ4. 566. π|.} Α Ρεΐ. κἂν τ]. [ ἀκαδημίας ἰδεῖ; δογν. Βογπαγάδιῖς 
15 περὶ ἀθεβὲ ἴπ ΑἸμθν. εἴ [ἴὰ πια]πι. Νοβοῖο φαοπιοάο πῃ] φυϊάοπι 
18 515 Ρἰδοθγοῖ, 51 Ἰεβονοπι. χκἀνταῦϑα τῆς ζ4κ. ὑπομνησϑέντες, ἑαυτοὺς 
τὸ ἄγαν τῆς π. ἀφ., καὶ τὴν ἀσφάλειαν, ὥσπερ ἐν χ: σφ. τῷ τῆς 
ἀπειρίας, τῷ λόγῳ μ. διασ. - 18 πολλαῖς γὰρ] καὶ πολλάκις περ, 
22 αὑτὸς ἀγήρ] ἴτὰ ΟΒΟΡΙΡΒΙ: αὐτὸς ἀγήρ ΕθΡῚ θχοθριῖϊβ ΑπθΡ, 4υἱ ἄν αὐτὸς 
ἀνήρ, Ε «αὶ αὐτὸς Βϑαιθηΐο ἰᾶο. ὃ 1π| 238 ἀπολιπ. ΒᾶΡΡ. ΑἸαῦγ. Β΄ 
20 ἡ Τυγα.: ὡς (Ξυρογβογίρίο αἷς) Βαγθ. ὦ γε]]. { χατ. π. Εὶ 
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τοῦ ἀπαυδᾶν τὰ μαντεῖα, μὴ πεισϑέντας ὃν τρόπον 
ἐφεστῶτες αὐτοῖς καὶ παρόντες ἐνεργὰ καὶ λόγια ποιοῦσιν 

οἱ δαίμονες. ὑπολαβὼν δὲ ὁ ΑΜΜΏΩΝΙΟΣ “οἴει γὰρ ἕτερόν 
τι τοὺς δαίμονας᾽ εἶπεν “ἢ ψυχὰς ὄντας περιπολεῖν καϑ᾽ 

5» Ἡσίοδον “ἠέρα ἑσσαμένους;᾽ ἐμοὶ μὲν γάρ, ἣν ἄνϑρωπος 
ἔχει διαφορὰν πρὸς ἄνϑρωπον ὑποχρινόμενον τραγῳδίαν 
ἢ κωμῳδίαν, ταύτην ἔχειν δοκεῖ {ψυχὴ πρὸς») ψυχὴν 
ἐνεσχευασμένην σῶμα {τῷ παρόντι βίω πρόσφορον. 

οὐδὲν οὖν ἄλογον οὐδὲ ϑαυμαστόν, εἰ ψυχαὶ ψυχαῖς 
τὸ ἐντυγχάνουσαν φαντασίας ἐμποιοῦσι τοῦ μέλλοντος, ὥσττερ 

ἡμεῖς ἀλλήλοις οὐ πάντα διὰ φωνῆς ἀλλὰ καὶ γράμμασι 
καὶ ϑιγόντες μόγον καὶ προσβλέψαντες πολλὰ καὶ μη- 
γύομεν τῶν γεγονότων καὶ τῶν ἐσομένων προσημαίνομεν. 

εἶ μή τι σὺ λέγεις ἕτερον, ὦ “αμπρία" καὶ γὰρ ἔναγχος 

τὸ ἧχέ τις φωνὴ πρὸς ἡμᾶς, αἷς σοῦ πολλὰ περὶ τούτων ἐν 
“Ἱεβαδείᾳ ξένοις διαλεχϑέντος, ὧν οὐδὲν ὁ διηγούμενος 
ἀκριβῶς διεμνημόνευε. “μὴ ϑαυμάσῃς᾽ ἔφην ἘΓΏ, “πολλαὶ 
γὰρ ἅμα πράξεις διὰ μέσου καὶ ἀσχολίαν συντυγχάνουσαι 

διὰ τὸ μαντεῖον εἶναν καὶ ϑυσίαν, τοὺς λόγους διεσπαρ- 

20 μένους ἡμῖν καὶ σποράδας ἐποίησαν. “ἀλλὰ γῦν᾽ ὁ 
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ἔφη “καὶ σχολὴν ἄγοντες ἀκροαταὶ συνεχῆ 
καὶ πρόϑυμον τὰ μὲν ζητεῖν τὰ δὲ μανϑάνειν, ἔριδος 
ἐχποδὼν οὔσης καὶ φιλονεικίας ἁπάσης συγγνώμης δὲ 
παντὶ λόγῳ καὶ παρρησίας ὡς ὁρᾷς δεδομένης." 

2ὅ 99. Ταῦτα δὴ καὶ τῶν ἄλλων συμπαρακαλούγντων, 
μιχρὸν ΓῺ σιωπήσας “καὶ μὴν ἀπὸ τύχης τινός, ὦ 
᾿Ιμμώνιε, τοῖς τότε λόγοις αὐτὸς ἀρχήν τινὰ καὶ πάροδον 

9. ροϑῖ “μμ. Βαθεῖ εἶπεν ΑἸὴθΡ., 4 εἶπεν πἀπῦ8 ΒΕ: εἰπεῖν οοἴονὶ 
1 ψυχὴ πρὸς δἀά. Χυ]δΔηάΡ 8 τῷ 844. Επιρογίυβ |} πρόσφορον 
Βοῖβκο: προσφέρειν 11 10 ἐμποιοῦνται ΑἸἰαδΡ. 12 χαὶ διηΐθ 
μῆν. οἱ. αὶ 14 ἕτερον τί, ὦ Βᾶγῃ. 10 “εβαδείᾳ ἀπὰ8 βάν". --ὐᾳ 
ΓΘ]]. 11 ϑιεμνημόνευε Ἄπθν, -ευσε ΓΟ]. Ι[ πολλὰ Βα". Απιθτ. 
21 σχολὴν - πρόϑυμοι! 486 50Γ1ρ5] ΡΓΟΡΙ 8 (αὉ ορίπον) οορθάπμϊ ΓΤ 
οοὐά. ,δουιρίαγ τη 4υδπι τθοθρίᾶ σχολὴν ἄγοντας ἀκροατὰς ἔχεις χαὶ 
προϑύμους, 864. ἀεϑίἀδΡαΐαν πάρεισί σον 6] 58ϊπ|.. ροϑὲ συνεχῆ. ἷθνὶ 
Βᾶθο δαρϑηῖ: σχολὴν (ἧς Αμθν.) ἄγοντας (-τος Απῦν.) ἀχροατὰς ἔχει 
(ἔχεις ἀπὰ8 Β) χαὲὶ πρόϑυμοι 

(Ο Ὁ 126) 
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ἐνδέδωχας. εἰ γὰρ αἵ διαχριϑεῖσαι σώματος ἢ μὴ μετα- 
σχοῦσαι τὸ παράπαν ψυχαὶ δαίμονές εἶσι κατὰ σὲ καὶ 

τὸν ϑεῖον Ἡσίοδον (Ὁ Ὁ 123) 
ἁγνοὶ ἐπιχϑόνιοι φύλαχες ϑνητῶν ἀνϑρώπων᾽, 

διὰ τί τὰς ἐν τοῖς σώμασι ψυχὰς ἐχείνης τῆς δυνάμεως 
ἀποστεροῦμεν, ἧ τὰ μέλλοντα καὶ προγιγνώσκειν πεφύχασι 

καὶ προδηλοῦν οἱ δαίμονες; οὔτε γὰρ δύναμιν οὔτε μέρος 

οὐδὲν ἐπιγίγνεσϑαι ταῖς ψυχαῖς, ὅταν ἀπολίπωσι τὸ 
σῶμα, μὴ κεχτημέναις πρότερον εἶχός ἐστιν" ἀλλ᾽ ἀεὶ μὲν 
ἔχειν ἔχειν δὲ φαυλότερα τῷ σώματι μεμιγμένας, καὶ τὰ 

μὲν ὅλως ἄδηλα καὶ κεχρυμμένα τὰ δὲ ἀσϑενῆ καὶ ἀμαυρὰ 
χαὶ τοῖς δι᾿ ὁμίχλης ὁρῶσιν ἢ κινουμένοις ἐν ὑγρῶ- παρα- 
πλησίως δύσεργα χαὶ βραδέα, καὶ πολλὴν ποϑοῦντα 
ϑεραπείαν τοῦ οἰχείου καὶ ἀνάληψγιν ἀφαίρεσιν δὲ καὶ 
χάϑαρσιν τοῦ χαλύπτοντος. ὥσπερ γὰρ ὃ ἥλιος οὐχ ὅταν 
διαφύγη τὰ νέφη γίγνεται λαμπρός, ἀλλ᾽ ἔστι- μὲν ἄεὶ 
φαίνεται δ᾽ ἡμῖν ἐν ὁμίχλη δυσφαὴς καὶ ἀμαυρός" οὕτως 
ἢ ψυχὴ τὴν μαντικὴν οὐκ ἐπιχτᾶται δύναμιν ἐχβᾶσα τοῦ 
σώματος ὥσπερ νέφους, ἀλλ᾽ ἔχουσα καὶ νῦν τυφλοῦται 
διὰ τὴν πρὸς τὸ ϑνητὸν ἀνάμιξιν αὐτῆς καὶ σύγχυσιν. 
οὐ δεῖ δὲ ϑαυμάζειν οὐδ᾽ ἀπιστεῖν ὁρῶντας, εἶ μηδὲν 

ἄλλο, τῆς ψυχῆς τὴν ἀντίστροφον τῇ μαντικῇ δύγαμιν, 
ἣν μνήμην καλοῦμεν, ἡλίχον ἔργον ἀποδείχνυται τὸ σώζειν 
τὰ παρῳχημένα καὶ φυλάττειν, μᾶλλον δὲ {τὰ μηδὲν 
ὄντα: τῶν γὰρ γεγονότων οὐδὲν ἔστιν οὐδ᾽ ὑφέστηκεν,. 
ἀλλ᾿ ἅμα γίγνεται πάντα καὶ φϑείρεται, καὶ πράξεις καὶ 

λόγοι καὶ παϑήματα, τοῦ χρόνου χαϑάπερ δεύματος 
ἕχαστα παραφέροντος" αὕτη δὲ τῆς ψυχῆς ἡ δύναμις οὔκ 
-«“-«ωμρχ͵χ“-χλλασ. “Ασα ἌολλέάέἌἔἜΕΨάΠὋΠἔἜὌοςΨσἼἝἔσσλσσσλσσσὅα 

θ. ἢ Απθγ. 8 ἀπολείπωσι ΒαᾶΡΡ. ΕΥ̓͂ Α Ρεῖ. ἀπολήσωσι ἈΑπιθν. 
9 ἄλλ᾽ εἰ μὲν Α Ρεοΐ. 10 ἔχειν ἔχων ΑπθΡ. ἔχειν ἔχει Ῥεῖ.  με- 
μιγμένοις ΑἸθΓΡ. - 18’ ποϑοῦντα)] ποιοῦντα Εἰ 14 τοῦ οἶχ. ϑερ. 
ΑπθΓ. 15 χαλύπτοντος ΕἸΡΟΡΙα5: χλέπτοντος ἸἰἸθΡὶ οχοερῖο ΑἸθΓ. 
4υἱ χωλύοντος εἶ Ροϑβῖ Βᾶπο ΥΟΘ6ΠῚ 80108 ἴπθν Π|605 ὅτε ἦ ψυχὴ χαὶ 
συνδεδεμένη τῷ σώματι τὴν προγνωστιχὴν ἔχει »ϑύναμιν ἐχτυφλοῦται 
δὲ διὰ τὴν πρὸς τὸ γεῶδες ἀγάχρασιν τοῦ σώματος. ΒΟΒΟ] θη Βος 
μαρεῖ βἰΐδπι ΑἸάϊπᾶ. ἔχ Αἰπμθγοβίᾶπο υἱάθίαν βαμπηρϑίββθ θασᾶβ 16 τὰ 
γέφη οτι. Β 11 δυσφανὴς ΒάγΒ. ΑΡΡ. Α 23 τῷ σώζειν ΒοΡπᾶΡ- 
ἀακὶβ 24 τὰ μηδὲ αἀά. ἰάδθπ 26 ὅμα Ρεξ. ΑἸάϊπᾶ 25 περεφέο. Αταθν,. 

οι 
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οἶδ᾽ ὅντινα τρόπον ἀντιλαμβανομένη τοῖς μὴ παροῦσι 
φαντασίαν καὶ οὐσίαν περιτίϑησιν. ὁ μὲν γὰρ Θεσσαλοῖς 
περὶ Γάργης δοϑεὶς χρησμὸς ἐχέλευε φράζειν 

ἐχωφοῦ τ᾽ ἀχοὴν τυφλοῖό τε δέρξιν;, 

ἡ δὲ μνήμη καὶ κωφῶν πραγμάτων ἀχοὴ καὶ τυφλῶν ὄψις 
ἡμῖν ἐστιν. ὅϑεν, ὡς ἔφην, οὐκ ἔστι ϑαυμαστόν, εἰ 
χρατοῦσα τῶν μηκέτ᾽ ὄντων προλαμβάνειν πολλὰ τῶν 
μηδέπω γεγονότων" ταῦτα γὰρ αὐτῇ μᾶλλον προσήκει χαὶ 
τούτοις συμπαϑής ἐστι" καὶ γὰρ ἐπιβάλλεται καὶ προτί- 

ϑεταν πρὸς τὰ μέλλοντα καὶ παρῳχημένων καὶ τέλος 
ἐχόντων ἀπήλλακται πλὴν τοῦ μνημονεύειν." 

40. “Ταύτην οὖν ἔχουσαν τὴν δύναμιν αἵ ψυχαὶ 
σύμφυτον μὲν ἀμυδρὰν δὲ καὶ δυσφάνταστον, ὅμως ἐξαν- 
ϑοῦσι πολλάκις καὶ ἀναλαμβάνουσιν ἔν τε τοῖς ἐνυπνίοις 

καὶ περὶ τὰς τελευτὰς ἔνιαι, καϑαροῦ γιγνομένου τοῦ 
σώματος ἤ τινὰ κρᾶσιν οἰκείαν πρὸς τοῦτο λαμβάνοντος, 
ἢ {τῶν τὸ λογιστικὸν καὶ ᾿“φροντιστικὸν ἀνίεσϑαν καὶ 
ἀπολύεσϑαν τῶν παρόντων {τῶν ἀλόγῳ καὶ φαντασιαστικῷ 
τοῦ μέλλοντος ἐπιστρεφόμεναι. οὐ γάρ, ὡς ὁ Εὐριπίδης 
φησί, (δν. 918 ΚΝ) ; ι 

“μάντις ἄριστος ὅστις εἰκαάζεν καλῶς,, 

ἀλλ οὗτος ἔμφρων μὲν ἀνὴρ καὶ τῷ νοῦν ἔχοντι τῆς 
ψυχῆς καὶ μετ᾽ εἴκότος ἡγουμένῳ καϑ᾽ ὁδὸν ἑπόμενος, τὸ 
δὲ μαντιχὸν ὥσπερ γραμματεῖον ἄγραφον καὶ ἄλογον καὶ 

-» 

2 φάντασμα Β ΕΑ γι. Ρεΐ, ὃ ὥρνης Τυγπορ8: ἄψννης 1ἰρνὶ 
ὅ καὶ τυφλῶν ὅψις καὶ κι πρ. ἀκοὴ ΑπιθΓ. 9 προτίέϑεται]) πιλ] πη 
προπέπτεε 12 αἱ δαθοῖῦ ὑπ 8 Β 18 ἀμυδρὰν δὲ καὶ] ἰἴὰ ΒδΡΙ. 
Απῦγ. χαὶ ἀμυδρὰν καὶ ΒΕ. χαὶ. ἀμυδρὸν καὶ τ6}}}. (αἱ νἱάθίατ) 
14 ἀναλάμπουσιν Ἴγη. α]ο. [ω τοῖς ὕπγοις Β 15 τελευτὰς ΒᾶΡΡ. 
Αἰθν. τελετὰς γ6}}. [}Π ἔνεον ΑἸπθΡ. 11 τῷ δἀά. Επηρθυὶα8 18 τῷ 
αὐὰ. νΥγιῖ. [ φροντιστιχῷ ρὴυ φαντασιαστιχῷ ΑἸΡΡ, φανγταστιχῷ Β 
19 ἐπιστρεφόμεγαι ΝΥγῖι. ἐπιστρέφρομεν οὰπ Ἰδουπυ]ὰ ΕΗ, -μένας 
Γ6]1. Νοβοῖο χυϊὰ τηϊπὰβ μἰδοθῦ ἴπ μἰβ 4086 ἀδαϊ. Πίοοπάσμῃη οπΐπι δγὰΐ 
ἰρβ88 δηἾΠ|88, ΓΘ ἶβϑ Γαι! οἰ πὰ παϊ ἰδου]ξαΐα, βαυρογβυϊζθ νθΡὸ ν6] δαυοία 
ἱπιδρὶπᾶπαᾶϊ, ΠΡΘΓΡῚ ἃ φγΓδΘβθητθα5, ΡΘΡΩὰ6 ἰαΐαγα βραϊϊανὶ [ΠΟ ὁ Βαρθηῖΐ 
5011 ΒΑΡΡ. Απηθν. Ε' 22) ἔμφρων μὲν Μοπείνῖδο: ὁμόφρων μὲν Ἰἰθνῖ. 
θυοθὰβ ρμυποῖϊβ βϑαρΡὰ Ποὺ μὲν μοβὶτ15. ἃΙθγαπι μὲν δῖ ὁμόφρων θά. 
866. πὶ. ΒΓ". [ηνοποιΡαΐπο ΘΟΡΡΘΟί ΡΠ ἔμ ἴῃ οπίθ ϑ88ο0ὁ 1298 μετεουύ- 
χότως ΑπΡΓ, 
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ἀόριστον ἐξ αὑτοῦ, δεκτικὸν δὲ φανταστῶν πάϑεσι καὶ 
προαισϑήσεσιν ἀσυλλογίστοις, ἅπτεται {τότεν τοῦ μέλ- 
λοντος, ὅταν ἐχκστῇ μάλιστα τοῦ παρόντος. ἐξίσταται δὲ 
χράσει καὶ διαϑέσεν τοῦ σώματος, ἐν μεταβολῇ γιγνο- 

μένων, ἣν ἐνθουσιασμὸν χαλοῦμεν. αὐτὸ μὲν οὖν ἐξ 
αὑτοῦ τὸ σῶμα τοιαύτην οὐ πολλάκις ἴσχει διάϑεσιν" ἡ 
δὲ γῆ πολλῶν μὲν ἄλλων δυνάμεων πηγὰς ἀνίησιν ἀνϑρώ- 
ποις, τὰς μὲν ἐχστατικὰς καὶ νοσώδεις χαὶ ϑανατηφόρους 

τὰς δὲ χρηστὰς χαὶ προσηνεῖς καὶ ὠφελίμους, ὡς δῆλαι 
γίγνονται πείρᾳ προστυγχάνουσι. τὸ δὲ μαντικὸν δεῦμα 

χαὶ πνεῦμα ϑειότατόν ἐστι καὶ ϑαυμασιώτατον, ἄν τε 
χαϑ' ἑαυτὸ δι’ ἀέρος ἄν τε μεϑ'᾽ ὑγροῦ νάματος ἀναφέ- 
ρῆται. καταμιγγύμεγον γὰρ εἰς τὸ σῶμα κρᾶσιν ἐμποιεῖ 

ταῖς ψυχαῖς ἀήϑη καὶ ἄτοπον, ἧς τὴν ἰδιότητα χαλεπὸν 
εἰπεῖν σαφῶς, εἴχάσαν δὲ πολλαχῶς ὃ λόγος δίδωσι. 

ϑερμότητι γὰρ καὶ διαχύσει πόρους τινὰς. ἀνοίγειν φαν- 
ταστιχοὺς τοῦ μέλλοντος εἶχός ἐστιν, ὡς οἶνος ἀναϑυμια- 

ϑεὶς ἕτερα πολλὰ ὁ κινήματα ἵ καὶ λόγους ἀποχειμένους 
χαὶ λανϑάνοντας ἀποκαλύπτει" (Εατ. Βαρομ. 298) 

“τὸ γὰρ βακχεύσεμον 
καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει᾽ 

κατ᾽ Εὐριπίδην, ὅταν ἔνϑερμος ἡ Ψυχὴ γενομένη καὶ 
πυρώδης ἀπώσηται τὴν εὐλάβειαν, ἣν ἡ ϑνητὴ φρόνησις 
ἐπάγουσα πολλάκις ἀποστρέφει καὶ κατασβέννυσι τὸν 

ἐνθουσιασμόν. 

-.κλ, 

1 αὐτοῦ ΒΑ ᾿ φανταστῶν ΑἸὰθν. οὖ οοπίουβ. -τὸν ΒαΡΡ, ΒΕ Α 
Ρεῖ. -τιχὸν γαῖ. -τιχ. οὐπὶ ἴδο. αὶ φαντασιῶν οοπ]. Μεζίνίδο, Ἀοῖβκο 
|| πάϑεσι] πάϑ. οὑπὶ Ἰδουπαϊα Ε. πάϑεσιν ΑἸάϊπα (ὁχ 118 Γ15. πιϑ! Ἰογῖθα5 
ΠΙΒ1] ποϊδΐαμ, 564 -σι Ἰεδὶ ἴῃ (]]. Νον.) 2 προαισϑήσεσιν 8οΥἶρ81: 
τσεων ᾿ἰρνὶ ᾿ ἀσυλλογίστοις ΒᾶΡΡ. Ε γαῖ. -τους Β. -τως ΑπηῦΓ. οἔ ΓΕ]]. 
Π| τότε ἀπβθρὺὶ ὅ γιγνομένων, ἣν (ἀἀ διαϑέσει νεάϊ) βογῖρϑὶ: γιγγό- 
μενον ὃν ἰδῦῖὶ 6. οὐ μπαθθηΐ Βδγρθ. Απθγ. 8011 9. δῆλαι Ταγη. Να]ο. 
δῆλα Τἰδῦὶ 11 ϑαυμασιώτατον ΒΑΓ. ΑἸΒΓΡ. ὁσιώτατον τ6}1. 12 ἀνα- 
φέρηται ΒεΡπαράΔ 18: ἀφαιρῆται Ἰιθτὶ 11 τοῦ οπι. Ε' [} ἀγαϑυμια- 
ϑεὶς] ἀμαϑυμηϑεὶς ΒαΡΒ. ΑαἰθΡ. [πη ΒᾶΡ᾿. ὃ ἴῃ Γᾶβυγᾶ ἃ 8566. πὶ. Βορίρζαιη 
ο8ῖ, Βδάθῃν πιᾶπαβ ϑ᾽ οἱ ϑαρνᾶ ϑὺ βογΊρβὶς. ἴῃ πᾶ. ΡΓ. πι. δἀβογι ρϑὶϊ 
ἢ ϑυμηδὴς ἢ ἐχ τοῦ οὗκιος ὁ σημαίνει, τὴν ὁδὸν χαὶ τὸ ὅρμημα 
18 χιγήματα] ν6] χιγεῖ κιγήματα γ6] χιγεῖ νάματα βου θοπάσπι 21 μαγ- 
τιχὴν ΒᾶΡΡ. ΑἸὩθΡ. μαγτευτιχὴν τ6}}. 28 ἡ ἀθδεαβὲ ἵπ Β Α Ναὶ. Ροΐ, 
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41. “Ἅμα δ᾽ ἂν τις οὐκ ἀλόγως καὶ ξηρότητα φαίη 
μετὰ τῆς ϑερμότητος ἐγγιγνομένην λεπτύνειν τὸ πνεῦμα 
καὶ ποιεῖν αἰϑερῶδες καὶ καϑαρόν᾽ “αὐγὴ γάρ “ξηρὴ 
ψυχὴ (ἀρίστην χαϑ' Ἡράκλειτον. ὑγρότης δ᾽ οὐ μόνον 
ὄψιν ἀμβλύνεν καὶ ἀκοήν, ἀλλὰ καὶ κατόπτρων ϑιγοῦσα 
καὶ ὁ μῖχος καὶ πρὸς ἀέρας ὁ ἀφαιρεῖ τὴν λαμπρότητα 
καὶ τὸ φέγγος. τοὐναντίον τε πάλιν αὖ περιψύξεν τινὶ 

καὶ πυχνώσει χαὶ πνεύματος οἷον βαφῆ [σιδήρου] τὸ 

προγνωστιχὸν μόριον ἐντείνεσϑαι καὶ στομοῦσϑαν τῆς 
ψυχῆς οὐκ ἀδύνατόν ἐστι. καὶ μὴν ὡς κασσίτερος μανὸν 
ὄντα καὶ πολύπορον τὸν χαλκὸν ἐντακεὶς ἅμα μὲν ἔσφιγξε 
καὶ χατεπύχνωσεν ἅμα δὲ λαμπρότερον ἀπέδειξε καὶ 
καϑαρώτερον, οὕτως οὐδὲν ἀπέχειν τὴν μαντικὴν ἀναϑυ- 
μίασιν οἰκεῖόν τι ταῖς ψυχαῖς καὶ συγγενὲς ἔχουσαν ἀνα- 

πληροῦν τὰ μανὰ καὶ συνέχειν ἐναρμόττουσαν. ἄλλα γὰρ 
ἄλλοις οἰχεῖα καὶ πρόσφορα, καϑᾶπερ τῆς μὲν πορφύρας 

ὁ χύαμος τῆς δὲ χκόκχου τὸ νίτρον δοκεῖ τὴν βαφὴν ἄγειν 
μεμιγμένον" 

8 αὐγὴ γὰρ ξηρὴ] ἰΐᾶ ΒΟΡΙΡΒῚ οαπὶ ΤΌΡΠΘΡΟ 6011 18 8115 ΡΙαΐΑΡοΙὶ 
Ἰοοῖβ 4π0ὸ5 οἰΐϊαῖ Βυ ναῖον: αὕτη γὰρ ξηρὰ Ιἰρνὶ 4 ἀρίστη ἰπβοναϊξ 
Ταγποθυβ ᾿ ὑγρότης] ς ἰπ Γᾶ8. 860. πη. ΒᾶΡΡ. ὅ ϑίγουσα ᾿ἰδγῖ οἴηπθ5 
6 καὶ μῖχος (σμῆχος ΑἸηθν.) χαὶ πρὸς ἀέρας} δογὰπι ἰοοο ἰδ. 28 {Ππ|. 
πη ΒΕ. χαὶ μιχϑεῖσα πρὸς ἀέρα ΕἸπρογίαβ. 601]. Ρ. 122, θ6. ἢδθο 5], 
ἀο]εῖο χαὶ, ροϑὲ ὑγρότης δὲ οὐ μόνον φοηᾶβ, 4868 ψυοὰ ἸατοΠΠἰρὶ 
Ροΐοβϑῖ. ϑοὰά ἐγδάϊϊα χυϊάθπη δἰ συᾶπάο ἰγάμβροπθρο ᾿ἰσοῖ, οοη͵θοΐδηθᾶ 
ποη Ἰΐοοῖ. ΕΒ βογίρίαγα Απιθγοβίδηὶ ροΐεβί εἰϊοὶ σμηχϑεῖσα 564 πἰμ}]} 
ἦαναῖ. ἴὰ πρὸς ἀέρας Ἰαϊοῖ, υἱ ορίπον, πυρὸς ἐσχάρας, ἴῃ μῖχος 
ΥἹΧ λύχνου {βεἰβκι) 568 5[π||16 υϊὰ 1 τοὐναντίον ἀϑ4ι6 δὰ 
συνεπιϑήγοντος (ρ. 115, 8). ΟἸίο βου ρίαγαβ οὐά. Ρδ]αΐη! 170 
᾿! τε αὖ πάλιν Ῥα]. ἀθεδὲ τε ἰπ ΒΕ Α Εὶ Ναῖ. Ροΐ. 8 χαὶ πν. ἀδϑαηῖΐ 
ἴῃ Ρὰ]. τοῦ πν.Α πγεύματος ΒΕ ᾿ βαφῆς ΒαγΡΡ. (ἧς ἱπ γά5. βου ρϑὶξ 
866. π|.: βογίρζυπι ἴογί, ἐγὰΐ βαφαῖς) ΕἼ ΑἸάϊπα ἢ σιδήρου δχοϊαϑὶ 
9 ἐγτείνεσϑαν δ γίῖ.: «ἐγγίνεσϑαι Εἶθ 10 ὡς ὁ χασσίτηρος (-ρον 
Ρεῖ.) ΒΒ Α γαϊ. Ρεῖ. ὡς χασίτηρος Βαγῦ. ὡς χασσίτηρος Αταῦν. ΡαΪ. Εὶ 
ττερος θΡΪπιὰβ βοριρϑὶς νι. 11 πολύπυρον Βᾶν". (οογι. 866. πὶ.) 
ΑἸάϊμα ᾿ ἐνταχεὶς] ἐχτάσει ργ. τη. ΒᾶγΡ. ἐχταχεὶς 566. πι. ἴῃ πιᾶτ!. ἔχτα- 
ϑεὶς (ϑ 'ἰπ Γᾶ5. 50}. 560. 15.) ΑἸΡΙ, ἔχτασις ΡΔὶ]. 14 συνεχὲς Ατπαθγ. 
Π] ἀναπληροῦν) ἀλλὰ πληροῦν Αρν. ἀλλὰ πληροῦντα Ῥᾳ].. 17 χύα- 
μος] ἀθ ἴαθαθ ὑ8ὶ δγοβογᾶμπιΐ ὑϑὰ ἰπ τὸ ἐἰϊποϊονία αἰ} 1} γθρογίο, χεαγὸς 
ΒΟΓΙΒΘΓΘΙΩ 18 μεμιγμένην Ἐὶ 

ΡΙαίατοιὶ Ῥυιμϊοὶ ἀϊδ]οσὶ ἐγ 68. 8 

(Ετ. 76 Βγυνν.) 
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βύσσῳ δὲ γλαυκῆς κρόκου καταμίσγεται ἀκείς" 

ς ᾿Ἐμπεδοχλῆς εἴρηκε. περὶ δὲ τοῦ Κύδνου καὶ τῆς 
ἱερᾶς τοῦ ᾿πόλλωνος ἐν Ταρσῷ μαχαίρας, ὦ φίλε 4ημή- 
τριε, σοῦ λέγοντος ἠχούομεν, ὡς ζοὔτεΣ ὁ Κύδνος ἄλλον 
ἐχχκαϑαίρει σίδηρον (ἢΣ ἐκεῖνον οὔτε ὕδωρ ἄλλο τὴν 
μάχαιραν ἢ ἐκεῖνο καϑάπερ ἐν Ὀλυμπίᾳ τὴν τέφραν 
προσπλάττουσι τῷ βωμῷ καὶ περιπηγνύουσιν ἐκ τοῦ 
᾿λφειοῦ παραχέοντες ὕδωρ, ἑτέρων δὲ πειρώμενον πο- 

; ταμῷν οὐδενὶ δύνανται συναγαγεῖν οὐδὲ χολλῆσαι τὴν 
τέφραν." 

.42. “Οὐ ϑαυμαστέον οὖν, εἰ πολλὰ τῆς γῆς ἄνω 
ῥεύματα μεϑιείσης, ταῦτα μόνα τὰς ψυχὰς ἐνθουσιαστι- 
χῶς διατίϑησι καὶ φαντασιαστικῶς τοῦ μέλλοντος. ἀμέλει 

δὲ καὶ τὰ τῆς φήμης συνᾷάδει τῷ λόγῳ" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα 
τὴν περὶ τὸν τόπον δύναμιν ἐμφανῆ γενέσϑαν πρῶτον 
ἱστοροῦσιν, νομέως τινὸς ἐμπεσόντος κατά τινὰ τύχην͵ 

εἴτα φωνὰς ἀναφέροντος ἐνϑουσιώδεις, ὧν τὸ μὲν πρῶτον 

οἵ παραγενόμενοι χατεφρόνουν, ὕστερον δὲ γενομένων ὧν 

προεῖπεν ὁ ἄνϑρωπος, ἐθαύμασαν. οἵ δὲ λογιώτατοι 

“ελφῶν καὶ τοὔνομα τοῦ ἀνϑρώπου διαμνημονεύοντες 
Κορήταν λέγουσιν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖν, μάλιστα τοιαύτην 
πρὸς τὸ μαντιχὸν πνεῦμα λαμβάνει σύγκρασιν ψυχὴ καὶ 

σύμπηξιν, οἵαν πρὸς τὸ φῶς ἡ ὄψις ὁμοιοπαϑὲς γιγνό- 

μενον ὀφϑαλμοῦ τε γὰρ ἔχοντος τὴν ὁρατικὴν δύναμιν 

΄χσ “Ἔα -““.ζσ«““-ᾷ-λ“ ““ἍἍἌὌ “Ἄς 

1. δὲ αἀά. 566. πι. ΒαΡ». [ γλαύχης ΒᾶΡΡ. ΩΣ Απαθν, ΒΔ]. 
γλαὺυχ οὑπὶ Ἰδουπυ]ὰ ὃ ἢ χρόχου Ρὰα]. Ε Ρεῖ. χρόγου ΒαΡΡ. χαὶ χρόχου 
ΑἸἰαῦν. χρόχον ΒᾺΑ Εἰ δῖ. Ι ἀκτὶς Βαθδηΐ 5011 ΒΑν". ΑΒΕ. ῬΑ]. Μθγβαπι 
Επιρεθοοϊδαιη ΡΕΠοϊδς ν6] {ποῖον νδὶ ροθίᾶ. γλαυχοῖο χρόχου ἰρηῖαῖ 
Χγ!αυάον, γλαυχῇ χόχχου Π65010 4υ}8. Βθφιθηΐθ Βουπᾶγάακὶ 2 χύδγου 
ἀπὰ5 Εὶ (απ Α ἰἀΪπ8), κυάμου ἐοἴορὶ 4 ὡς οὔτε ὁ Κ.-- ἐχεῖνον) 11ἃ 
ΟΟΡΡ. Μαάνὶς ἔππμροῦϊαθ: ὡς ὁ χζ. μᾶλλον ἔχχ. σίδηρον (τὸν σ. 
Απρν. Ρ4].) ἐκεῖνον. ΕΡΡῚ 5. 8 ἑτέρων --- ποταμῶν ϑ868611688.: τῳ --ᾧ 
ΠΟ] 9 οὐδὲν ΡΔ]. {|| δύνονται ΒανΌ. Ι κολύσαι Ε 11 δ. ἄνω Β 
18 φανταστικῶς ΒαΡΡ.} ΕΥ̓͂ Ρεῖ. Π ἀμέλει. δὲ ΩΣ ἀκάχεε (-χε Ε Ῥεῖ.) 
δὲ πὸΡρὶ. [Ια ππᾶνδ. ΒαΡ Ὁ. δάβογ, ρι. τη. γράφεται ἅμα δὲ ὯΝ φήμης) 
'νυχῆς ΑἸμθν. 10 τενὰ Βεογπαράδκὶβ: τὴν Ε, ἔγοβ Π{ογᾶὰθ δ'ᾶβδθ ἴῃ 
ΒὰΡν. ἀθοβδῖ ἰπ Γα]]. 21 δὲ οπι. ΒΔ]. . δοχεῖν Βορίρβὶ: ϑοχεῖ 11δνῚ 
22 λαμβάνει ΑἸαΡν. ῬΑ]. Ε΄ -εῖν γ}}}1. [ψυχῆς καὶ σώματος σύμπηξιν 
ΑΒΓ, ΡΒ]. 28 γενόμεγον ΑἸΔΡΓ. 
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οὐδὲν ἄνευ φωτὸς ἔργον ἔστιν, ψυχῆς τε τὸ μαντικὸν 
ὥσπερ ὄμμα δεῖται τοῦ συνεξάπτοντος οἰκείου καὶ συνεττι- 
ϑήγοντος. ὅϑεν οὗ μὲν πολλοὶ τῶν προγενεστέρων ἕνα 
καὶ τὸν αὐτὸν ἡγοῦντο ϑεὸν ᾿πόλλωνα καὶ ἥλιον" οἱ δὲ 
τὴν καλὴν χαὶ σοφὴν ἐπιστάμενοι καὶ τιμῶντες ἀναλογίαν, 
ὅπερ σῶμα πρὸς ψυχὴν ὄψις δὲ πρὸς νοῦν φῶς δὲ πρὸς 
ἀληήϑειάν ἐστι, τοῦτο τὴν ἡλίου δύναμιν εἴκαζον εἶναι 

᾿ ι ΡῚ , ΄ ΠῚ) ΕῚ ΄͵ . 7, 

πρὸς τὴν ᾿Δπολλωνος φύσιν, ἔχγονον ἐχείνου καὶ τόχον 

10 

1 οι 

ὄντος ἀεὶ γιγνόμενον ἀεὶ τοῦτον ἀποφαίνοντες. ἐξάπτειν 
γὰρ καὶ προάγεταν καὶ συνεξορμᾷ τῆς αἰσϑήσεως τὴν 

ὁρατιχὴν δύναμιν οὗτος ὡς τῆς ψυχῆς τὴν μαντικὴν 
ἐκεῖνος. 

48, “Οἱ μέντοι δοξάζοντες ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν ϑεὸν 

εἶναι, εἰχότως ᾿“πόλλωνν καὶ Γῆ κοινῶς ἀνέϑεσαν τὸ 

χρηστήριον, δύμενῳν τὴν διάϑεσιν καὶ χρᾶσιν ἐμποιεῖν 
τῇ γῇ τὸν ἥλιον, ἄφ' ἧς ἐκφέρεται τὰς μαντικὰς ἀναϑυ- 

᾿μιάσεις. αὐτὴν μὲν οὖν τὴν γῆν ὥσπερ Ἡσίοδος ἐνίων 

2 . 

28 

φιλοσόφων βέλτιον διανοηϑείς “πάντων ἕδος ἀσφαλές" 

προσεῖπεν, οὕτω χαὶ ἡμεῖς καὶ αίδιον χαὶ ἄφϑαρτον 
γομίζομεν" τῶν δὲ περὶ αὐτὴν δυνάμεων πὴ μὲν ἐκλείιψνεις 
πῆ δὲ γενέσεις ἀλλαχοῦ δὲ μεταστάσεις καὶ μεταρροίας 
ἀλλαχόϑεν εἰκός ἔστι συμβαίνειν, καὶ κυχλεῖν ἐν αὐτῆ 
τὰς τοιαύτας ἐν τῷ χρόνῳ παντὶ πολλάκις περιόδους, ὡς 

ἔστι τεχμαίρεσϑαν τοῖς φαινομένοις. λιμνῶν τε γὰρ 
γεγόνασιν καὶ ποταμῶν, ἔτι δὲ πλείονες ναμάτων ϑερμῶν 
ὅπου μὲν ἐκλείψεις καὶ φϑοραὶ παντάπασιν, ὅπου δ᾽ 
οἷον ἀποδράσεις χαὶ καταδύσεις" εἶτα πάλιν ἥκεν διὰ 
χρόνων ἐπιφαινόμενα τοῖς αὐτοῖς {τόποις» ἢ πλησίον 

2 συνεπιϑέγ. ΒΑΓ. Απαρν. ΡᾺ]., ὅ χαὶ τόμ. οι. ΒΒ 6 ὅπερ Β ΕΒ. 
ὅπως τ6}]1. 9. ὄντως ΒΑΓ». Απιῦν. Ε. [Ιά διὰ φοηθοογδὶ Βεῖβκθ, βογιρ86- 
γαηΐ Ὠάθπον, Βουπᾶρἀδκίβ. Βθη6 γορεῖς Ογαβογίαβ “0 Π06 (αἱ 5606} 68 
1Πὰπὶ 4αἱ 566 Ρ ΕἸ βηἰ ταν βϑδογαρὶ᾿ [ ἀποφαένοντες ΒΓ". Β. -τος ΓΕ]]. 
11 οὕτως 866. τη. ΒΓ". ΑἸαῦν. Β Εἰ ναϊ. Ροῖ. [ψυχικῆς Εὶ 10 τὸν 
ἥλιον τῇ γῆ ΑἰπρῦΡ. {[ ἐχῳφέρεται] ἐχφέρεσϑαι Ταγπ. γαὰϊ]ο. Μαϊίιῃ 
ἐχφέρει “καὶ, 568 51} ἔογίαββθ πιυϊαπάυθη 19 προσειπεῖν ᾿ Ναϊ. Ρεῖ. { 
χαὶ ἡμεῖς οἴῃ, Β 22 ἐν αὐτῇ οι. Ε 21 ἤχει Ἐπιρογίυβ, Μαάν!β: 
ἐκεῖ 1180] 28 χρόγον ΒΓ Α Μαϊ. Ρεϊ. χρόνου Β || ἐπιφαιγομέγη 
860. πι. ΒαΓΡ. ΑἸὨθν. ΕΑ. ἐπιφερόμενα Β ᾿ τόποις δἀὰ. ΧγΙᾶπάον 

ΝΣ 

(ΤἈθορ.117) 
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ὑπορρέοντα᾽ καὶ μετάλλων ἴσμεν ἐξαμαυρώσεις γεγονέναι 
ἐ χενάς ἵ, ὡς τῶν περὶ τὴν ᾿Αττικὴν ἀργυρείων καὶ τῆς 
ἐν Εὐβοίᾳ χαλκίτιδος ἐξ ἧς ἐδημιουργεῖτο τὰ ψυχρήλατα 
τῶν ξιφῶν, ὡς Αἰσχύλος εἴρηκε (Ρτ. 866 Κ) 

ἐλαβῶν γὰρ αὐτόϑηκτον Εὐβοικὸν ξίφος" 

τῇ δ᾽ ἐν Καρύστῳ πέτρᾳ χρόνος οὐ πολὺς ἀφ᾽ οὗ πέ- 
παυται μηρύματα λίϑων μαλακὰ νηματώδη συνεχφέρουσα. 
χαὶ γὰρ ὑμῶν ἑωραχέναι τινὰς οἴομαν χειρόμακτρα καὶ 

δίκευα χαὶ κεχρυφάλους ἐχεῖϑεν οὔτι περικαομένους" ἀλλ᾽ 
ὅσ᾽ ἂν δυπανϑῆ χρωμένων, ἐμβαλόντες εἷς φλόγα λαμπρὰ 
καὶ διαφανῇ κομίζονται" νῦν δ᾽ ἠφάνισται καὶ μόλις οἷον 
ἶνες ἢ τρίχες ἀραιαὶ διατρέχουσιν ἐν τοῖς μετάλλοις. 

44. “Καίτοι πάντων τούτων οἱ περὶ ᾿Αριστοτέλην 
δημιουργὸν ἐν τῇ γῆ τὴν ἀναϑυμίασιν ἀποφαίνουσιν, ἧ 
καὶ συγνεχλείπειν καὶ συμμεϑίστασϑαν καὶ συνεξανϑεῖν 
πάλιν τὰς τοιαύτας φύσεις ἀναγχαῖόν ἔστι. ταὐτὰ δὴ 

περὶ μαντιχῶν πνευμάτων διανοητέον, ὡς οὐκ ἐχόντων 
ἀίδιον οὐδ᾽ ἀγήρων τὴν δύναμιν ἀλλ᾽ ὑποκειμένην μετα- 
βολαῖς. χαὶ γὰρ ὄμβρους ὑπερβάλλοντας εἶχός ἔστι 
κατασβεγνύναν καὶ χεραυνγῶν ἐμπεσόντων διαφορεῖσϑαιν, 
μάλιστα δὲ τῆς γῆς ὑποσάλου γιγνομένης καὶ λαμβανούσης 
ἱζήματα καὶ σύγχωσιν ἐν βάϑει, μεϑίστασϑαν τὰς ἀναϑυ- 
μιάσεις ἢ τυφλοῦσϑαι τὸ παράπαν, ὥσπερ ἐνταῦϑά φασι 
{μὴ παραμεῖναν περὶ τὸν μέγαν σεισμόν, -ὃς καὶ τὴν 

πόλιν ἀνέτρεψεν. ἐν δὲ Ορχομενῷ λέγουσι λοιμοῦ γεγο- 
μένου πολλοὺς μὲν ἀνθρώπους διαφϑαρῆναν τὸ δὲ τοῦ 

“-“-»“-“«““.“ἌΨἌαασλσσλααασσλλλλασλσ 

1. ἴσμεν Τανρη. ν]ς. τὸ μὲν ᾿ἰδρὶ ἐχοθρίο Απιθι. φαΐ τῶν μὲν 
2 χενὰς] καινὰς οοπ͵θοογαΐ ΤΌΡΠεΡυ8Β. εἴ ἰΐἃ βογιρίαπι εχίαῦ ἴῃ Β. ϑ86ά 
πο μ]Δοοῖ. αὶ χεγώσεις ἘμροΓίυ5. Εογέ. χαϑ᾽ ἡμᾶς θ τῇ --- πέτρᾳ 
(ἡ --- πέτρα Ταγη. Ν]ς.) Βογμαράακίβ: τῆς --- πείρας (ε}88 Ἰοοῦ 18ς. ἴῃ Ε) 
Εργὶ. Ροϊζεβῖπθ ]αἴθιβ τὰ ;π- Στύρα 7 νηματὠδὴη] δειματώδη ΒΔΡΡ, 
δεινηματώδη ΑἸθΡ. 8 ἡμῶν ΑΙ οὔτι Βεγπαράακὶβ: οὔτε (οὐ Ε) ΠΡ γὶ 
9 πυρὶ χαομέγνους ΑρΡ. 10 ὅσον ἄν ἰάεπι 11 περιφαγῆ Β 1ὁ χαίτοι 
Χυ]απάον: χαὶ οἱ ΒανΡ. Απθν. Ε' (ΑἸάϊπα); ἀθεβὲ οὗ ἴῃ γῈ}]]. [ τούτων π. 
ΑΡεε. ἢ ἀριστοτέλη Απργ, 10 ταῦτα ᾿ἰθΡΙ; ΘοΓΡ. Τρ. α]6. 18 ἀγήρων 
Βεγβαγάακὶβ: ἀγήρω 21 ὑπὸ σάλου Ἰἰθνῖς; οογΡ. Τγπ. α]ο. 22 σύγχυσιν 
ΕΡΡῖ; ΘΟΡΓ. Βεῖδκθ 328 φησι Β 24 μὴ παραμεῖναν βον1ρ5ὶ: παραμένειν ἅ 
ΒΆΓΡ. παραμέγειν (-εἰ Ῥεῖ.) τὰ Γ6}1, 20 ἀνϑρώπων Α ὃ ΑἸἀϊΐπᾶ ᾿ τοῦ οπι. Β 
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Τειρεσίου χρηστήριον ἐκλιπεῖν παντάπασι χαὶ μέχρι τοῦ 
γῦν ἀργὸν διαμένειν καὶ ἄναυδον. εἰ δὲ καὶ τοῖς περὶ 
Κιλικίαν ὅμοια παϑεῖν συμβέβηκεν, ὡς ἀκούομεν, οὐδεὶς 

ἂν ἡμῖν, ὦ 4ημήτριε, σοῦ φράσειε σαφέστερον. 

45. Καὶ ὁ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “οὐκ οἶδα ἔγωγε τά γε νῦν' 
ἀποδημιῦ γάρ, ὡς ἴστε, πᾶμπολυν ἤδη χρόνον᾽ ἔτι δ᾽ 
» μὴ - ,ὔ Ἁ ᾿ ᾽ὔ Ἀ ῳ ᾽, 

ἤκμαζεν ἐμοῦ παρόντος χαὶ τὸ Μόψου καὶ τὸ ᾿Αμφιλόχου 
-- “Ψ Ὑ ᾿] ἢ “« "Ὁ ’ 7 

μαντεῖον. ἔχω δ' εἰπεῖν τῷ Μόψου παραγενόμενος 

τὸ 

1ὅ 

20 

2ὅ 

πρᾶγμα ϑαυμασιώτατον. ὁ γὰρ ἡγεμὼν τῆς Κιλικίας 
αὐτὸς μὲν ἀμφίδοξος ὧν ἔτι πρὸς τὰ ϑεῖα, δι’ ἀσϑένειαν 
ἀπιστίας οἶμαι" τἄλλα γὰρ ἦν ὑβριστὴς καὶ φαῦλος" ἔχων 
δὲ περὶ αὑτὸν ᾿Ἐπικουρείους τινὰς τὴν χαλὴν δὴ καὶ 
φυσιολόγον ἐνυβρίζοντας, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, τοῖς τοιού- 
τοις, εἰσέπεμιψεν ἀπελεύϑερον οἷον εἰς πολεμίων κατά- 
σκοπον ἐνσχευάσας, ἔχοντα κατεσφραγισμένην δέλτον, ἐν 
ἧ τὸ ἐρώτημα ἣν ἐγγεγραμμένον, οὐδενὸς εἰδότος. ἐν- 
γυχεύσας οὖν ὁ ἄνθρωπος ὥσπερ ἔϑος ἔστι τῷ σηκῷ, καὶ 

χκαταχοιμηϑεὶς ἀπήγγειλε μεϑ᾽ ἡμέραν ἐνύπνιον τοιοῦτον. 
ἄνθρωπον ἔδοξεν αὐτῷ χαλὸν ἐπιστάντα φϑέγξασϑαι 
τοσοῦτον “μέλανα᾽ καὶ πλέον οὐδὲν ἀλλ᾽ εὐθὺς οἴχεσθαι. 
τοῦτο ἡμῖν μὲν ἄτοπον ἐφάνη καὶ πολλὴν ἀπορίαν 
παρέσχεν" ὃ δ᾽ ἡγεμὼν ἐκεῖνος ἐξεπλάγη καὶ προσεχύ- 
γησεν, χαὶ τὴν δέλτον ἀνοίξας ἐπεδείχνυεν ἐρώτημα 
τοιοῦτον γεγραμμένον ᾿ πότερόν σοι λευκὸν ἢ μέλανα 
ϑύσω ταῦρον; ὥστε καὶ τοὺς ᾿Επικουρείους διατραπῆναι, 

1 ἐλλείπειν ΒΑΡ. 8. συμβ. παϑ. οἴππθ8 Θχοθριϊβ ΒΑΡ. Απιθι. 
4 φράση ΑἸθΓ. ὅ τὰ 7)ε ΝΥγιῖ.: τά δὲ γ Μόψου) μόμψου ΒΪῖο 
οἱ Ἰαΐρ, ΑἸθν. Β [ ἀμφιλόχεον ΑἸπθΡ. 8 τῶ ἰάοπι, τὸ γ6}1. 10 ἀμφέ- 
δοξος ὧν ἔτι] ἀθάϊ (οαπι νΥ γι.) ΒΡ ΡἴαΓϑιη ΑΠΡΡ. ἴΘΡΘΟΡ ἴδιμθῃ. Π6 
ὧν Βα  ἀ τ τἰαπὶ 511, ἀμφίδοξος ὡς ἔτι ΒᾶΡΡ., 00] ὡς εχ νᾶἅγ. ]θοῖ. 
ἀμφιδόξως ( (θ6π6 δϑϑϑηΐ ἀμφιδόξως εἶχε πρὸς) οΥὔἴαμη 6586 υἱάδίυν 
ἀμφίδοξός ἔστι οοἴογὶ 12 αὑτὸν ἀπὺ8 Εἰ: αὐτὸν Γ611, [[ τὴν χαλὴν 
δὴ χαὶ φ.}] “βαθαυάϊοπάπσπι εβὲ ὕβοιν᾽ Ἀρῖβκο. ὕβριν ἐνυβρίζειν τινι 
ἃρυὰ Ἠδροάϊδπαιϊῃ Ιθβτϊαν (ν1 46 Τπόβδαν. ΝΠ] ν. 17). Νοῖ ἀοθυθγαῖ Βογβαγά. 
τῶν χαλῶν δὴ χαὶ φυσιολόγων 5ογίθογα; γορθὰ ὡς αὐτοὶ λέγουσι ποι 
Ῥοββαπί δὰ τηθ πὶ ἐνυβρίξζοντας βρθοίδγθ. δὴ ἀεοβὶ ἰπ ΒΑ Εὶ Καῖ. Ροῖ. 
10 γεγραμμένον ΒΑΡ. 19 χαλὸν ἐπιστ. οι. Αἰαρν.  φϑέγγεσϑαι 
Ἰάθιῃ 21 ἀτοπίαν ρνὸ ἀπορ. Β 24 ἐγεγραμμένον Ῥεῖ. 
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χἀχεῖνον αὐτὸν τήν τὲ ϑυσίαν ἐπιτελεῖν καὶ σέβεσϑαι 
διὰ τέλους τὸν όψον. 

46. Ὁ μὲν οὖν 4ημήτριος ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐσιώπησεν" 
ἐγὼ δὲ βουλόμενος ὥσπερ τι χεφάλαιον ἐπιϑεῖναν τῷ 
λόγω, πρὸς τὸν Φίλιππον αὖϑις ἀπέβλεψα καὶ τὸν 

᾿Ἄμμώγνιον ὁμοῦ καϑημένους: ἔδοξαν οὖν μοι βούλεσϑαί 
τι διαλεχϑῆναι χαὶ πάλιν ἐπέσχον. ὁ δ᾽ ΑΜΜΩΝΙΟΣ 

“ἔχει μέν᾽ ἔφη “καὶ Φίλιππος, ὦ Ααμπρία, περὶ τῶν 
εἰρημένων εἰπεῖν" οἴεται γὰρ ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ αὐτὸς 

οὐχ ἕτερον εἶναι τὸν ᾿ἀπόλλωνα ϑεὸν ἀλλὰ τῷ ἡλίῳ τὸν 
αὐτόν. ἡ δ᾽ ἐμὴ μείζων ἀπορία καὶ περὶ μειζόνων" ἄρτι 
γὰρ οὐκ οἵδ᾽ ὅπως τῷ λόγῳ παρεχωρήσαμεν ἐκ τῶν ϑεῶν 

τὴν μαντιχὴν ἐς δαίμονας τινὰς ἀτεχνῶς ἀποδιοπομπου- 
μένῳ. γυνὶ δέ μον δοχοῦμεν αὐτοὺς πάλιν ἐχείνους 

10 

ἐξωθεῖν καὶ ἀπελαύνειν ἐνθένδε τοῦ χρηστηρίου καὶ τοῦ 18 
τρίποδος, εἰς πνεύματα καὶ ἀτμοὺς καὶ ἀναϑυμιάσεις τὴν 
τῆς μαντικῆς ἀρχὴν μᾶλλον δὲ τὴν οὐσίαν αὐτὴν καὶ τὴν 
δύναμιν ἀναλύοντες. αἵ γὰρ εἰρημέναν χράσεις καὶ ϑερ- 
μότητες αὗται χαὶ στομώσεις, ὅσῳ μᾶλλον {ἀνθρωπίνοις 
ἐοίχασι πάϑεσιν τοσούτῳ μᾶλλον» ἀπάγουσι τὴν δόξαν 
ἀπὸ τῶν ϑεῶν καί τινα τοιοῦτον ὑποβάλλουσι τῆς αἰτίας 

ἐπιλογισμόν, οἵῳ ποιεῖ τὸν Κύχλωπα χρώμενον Εὖριυ- 
πίδης, (Ογεὶ. 881) - 

εἡ γῆ δ᾽ ἀνάγκη, κἂν , ϑέλῃ κἂν μὴ ϑέλῃ, 
τίχτουσα ποίαν τἀμὰ πιαίνεν βοτά. 

πλὴν ἐχεῖνος μὲν οὔ φησι ϑύειν τοῖς ϑεοῖς ἀλλ᾽ ἑαυτῷ 

καὶ “τῆ μεγίστη γαστρὶ δαιμόνων, ἡμεῖς δὲ καὶ ϑύομεν 

8 ἔφη μὲν ἔχει ΒᾶτΡ. (μὲν ΒΈΡΘΙΒΟΙΡ, 8580. 1.} ΑΠΠΌΓ, 18 τινὰς 
Βαθεπῖ 5011 Βαρῃ. Αππργ.  ἀτέχνους Απϑν. [} ἀποδιοπομπουμένῳ 
Βοῖβκο: -πούμενοι ἰγὶ . 14 ἐχείνους οπι. Β 15 ἐνθάδε Ατθν. 
19 ϑυρρΙειπεηΐα ἰδοῦπϑο, ἃ Ββίβκὶο ξἰρπαῖδθ, πιθᾶ βαπῖ, ργδϑῖθι ᾿ρβϑίαβ 
τοσουτῳ μᾶλλον. (Οεγΐαμη Βοο; οοἴογα Ῥγὸ δγθίγῖο ΕΝ Βυρρ δηλ. 
ὅσῳ μᾶλλον κατηναγχασμέναι εἶσι χαὶ φυσικαῖς αἰτίαις ἐγγέζουσι τοσ. 
εἶρ86 Ἀοἰβκίαβ, φαὰθ υζ᾿πᾶπὶ ρΘΓΡΟ] ν 155θῇ Ὑ] Βαπηπα8 2] ὑποβ. Βα". 

ἐπιβ. ΓΕ]]. Ι τῆς αἰτίας ἐπιβ. ΑἸὩΡν. 25 πιαίνειν ΕἾ Α γαῖ. Ρεΐ. 
20 ϑύειν τοῖς ϑεοῖς] ϑύειν ϑεοῖς Πρπον, Βογπαγάακὶβ, αἴψαβ ἰξὰ [8 11, 
864 τοῖς Βαθοηΐ (υὖ νἱάθἔαν) ΠΙΡΡῚ ΟἸΏΠ68 ρΓδθίθν ἀθππῃ (0]]. Νον. 

20 
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χαὶ προσευχόμεϑα τί παϑόντες ἐπὶ τοῖς χρηστηρίοις, εἰ 

δύναμιν μὲν ἐν ἑαυταῖς μαντικὴν αἵ ψυχαὶ κομίζουσιν, ἡ 
δὲ κινοῦσα ταύτην ἀέρος τίς ἐστι κρᾶσις ἢ πνεύματος; αἵ 

δὲ τῶν ἐρίφων κχαταστάξεις τί βούλονται, χαὶ τὸ μὴ 
ϑεμιστεύειν, εἰ μὴ τὸ ἱερεῖον ὅλον ἐξ ἄκρων σφυρῶν 
ὑπότρομον γένηται καὶ χραδανϑῆ κατασπενδόμενον; οὐ 
γὰρ ἀρκεῖ τὸ διασεῖσαν τὴν κεφαλὴν ὥσττεερ ἐν ταῖς ἄλλαις 
ϑυσίαις, ἀλλὰ πᾶσι δεῖ τοῖς μέρεσι τὸν σάλον ὁμοῦ καὶ 
τὸν παλμὸν ἐγγενέσϑαν μετὰ ᾿ἱψνόφου τρομώδους" ἐὰν γὰρ 
μὴ τοῦτο γένηται, τὸ μαντεῖον οὔ φασι χρηματίζειν οὐδ᾽ 
εἰσάγουσι τὴν Πυϑίαν. καίτοι ϑεῷ μὲν [ἢ δαίμονος] αἰτίαν 
τὴν πλείστην ἀνατιϑέντας εἰκός ἔστι ταῦτα ποιεῖν καὶ 

νομίζειν" ὡς δὲ σὺ λέγεις, οὐκ εἰκός" ἡ γὰρ ἀναϑυμίασις, 
ἄν τε πτοῆται τὸ ἱερεῖον ἄν τε μή, παροῦσα ποιήσει τὸν 
ἐνθουσιασμὸν καὶ διαϑήσεν τὴν ψυχὴν ὁμοίως οὐ τῆς 

Πυϑίας μόνον ἀλλὰ κἂν τοῦ τυχόντος ἅϊψγψηται σαΐματος. 

ὅϑεν εὔηϑές ἔστι τὸ μιᾷ γυναικὶ πρὸς τὰ μαντεῖα 

χρῆσϑαν, καὶ ταύτη παρέχειν πράγματα φυλάττοντας 
ἁγνὴν διὰ βίου καὶ καϑαρεύουσαν. ὁ γὰρ Κορήτας 
ἐχεῖνος, ὃν Δελφοὶ λέγουσι πρῶτον. ἐμπεσόντα τῆς περὶ 
τὸν τόπον δυνάμεως αἴσϑησιν παρασχεῖν, οὐδὲν οἶμαι 
διέφερε τῶν ἄλλων αἰπόλων καὶ ποιμένων" εἴ γε δὴ 
τοῦτο μὴ μῦϑός ἐστι μηδὲ πλάσμα κενόν, ὡς ἔγωγε 
ἡγοῦμαι. χαὶ λογιζόμενος πηλίχων ἀγαϑῶν τουτὶ τὸ 

μαντεῖον αἴτιον γέγονε τοῖς Ἕλλησιν ἔν τε πολέμοις καὶ 
χείσεσν πόλεων ἔν τε λοιμοῖς χαὶ χαρπῶν ἀφορίαις, 

““Ὸφλλλαλλοα 

1 παϑόντες ΒαΡΌ. ΑἸπῦν.: μαϑόντες (ἰπ Β π᾿ βυργᾶ μὴ) τἊεὶ]]. 
4 ἐρίφων 8οΥῖρδὶ 6011. Ρ. 128, 28: ἱερίδων (ἑερείων Β) Πριὶ [} 
χαταστάξεις ΒΟΡΙΡΒ 1: πεν ἑαεεε Εἰθγὶ. χατασπείσεις Ἀδῖδκο. Ροΐοϑ 
οἴϊδια καταπάσεις ὃ εἰ μὴ] ἐὰν μὴ ϑίεοριπδπη 6. χατασπενδό- 
μενον] - δόντων εοη]. Ἀοῖδκε 8 μέρεσι) πια! πὶ μέλεσι ᾿ παλὸν Απιθν. 
11 ϑεῷ Ταγη. Να]ο.: ϑεοῦ ἢ ἢ δαίμονι [1άθπι, 564 ππᾶ]ὰϊ 560] θυ 8 
12 ἀνατιϑ.} ἄνευ τιϑ. Β (ἀνατιϑ. 566. πὶ. ἴῃ πιᾶγ 6.) Α Εἰ Υαΐ. Ρεῖ, 
14 πτοῆται Μοεϊνῖδο: ποιῆται ἢ ποιήσει ΒὰΡΡ. (α 5866. πῃ. ἴῃ Πα ΓΕ. 
δἀάϊζαμη) ΑἸηῦγ. ποιεῖ Β Εὶ ναΐ. ποιῇ ΕἾ Α, ποιεῖν Ρεῖ. 10 χἂν 
τοῦ τ.) χαὶ τοῦ τ. ἄν Απιῦν. 19 διὰ βίου] διαμένην Απθῦ. 28 τοῦτο 
οπι. Εὶ 24 χαὶ οπι. Β Β Α γαΐ. 25 γέγ. τοῖς λλ. αἴτιον ΑἸῃῦν. 
20 ἀπορίαις Απιθν. 
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δεινὸν ἡγοῦμαι μὴ ϑεῷ καὶ προνοίᾳ τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ 

καὶ ἀρχὴν ἀλλὰ τῷ κατὰ τύχην καὶ αὐτομάτως ἀνατί- 
ϑεσϑαι. πρὸς δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν “τὸν αμπρίαν βούλομαι 

διαλεχϑῆναι" περιμένοις δέ; “πάνυ μὲν οὖν᾽ ὁ Φίλιτπεττος 

ἔφη ᾿χαὶ πάντες οὗτοι" παᾶάντας γὰρ ἡμᾶς ὁ λόγος 

κεκίνηκε." 

47. ΚΑΓῺῸ πρὸς αὐτόν “ἐμὲ δ᾽᾽ εἶπον "οὐ κεχίνηχεν, 
ὦ Φίλιππε, μόνον ἀλλὰ χαὶ συγχέχυκεν, εἶ ἐν τοσούτοις 

χαὶ τηλιχούτοις οὖσιν ὑμῖν δοκῶ παρ᾽ ἡλικίαν τῷ πυιϑανῷ 
τοῦ λόγου χαλλωπιζόμενος ἀναιρεῖν τι καὶ κινεῖν τῶν 

ἀληϑῶς χαὶ ὁσίως περὶ τοῦ ϑείου νενομισμένων. ἀπο- 
λογήσομαν δὲ μάρτυρα χαὶ σύνδιχον ὁμοῦ Πλάτωνα 
παραστησάμενος. ἐχεῖνος γὰρ ὁ ἁνὴρ ᾿Αναξαγόραν μὲν 
ἐμέμψατο τὸν παλαιόν, ὅτι ταῖς φυσικαῖς ἄγαν ἐνδεδε- 
μένος αἰτίαις καὶ τὸ χατ᾽ ἀνάγκην τοῖς τῶν σωμάτων 

πάρουν ἐόν αὐρρη πάϑεσι μετιὼν ἀεὶ καὶ διώχων, τὸ οὐ 
ἕνεχα χαὶ ὑφ᾽ οὗ, βελτίονας αἰτίας οὔσας χαὶ ἀρχᾶς, 

ἀφῆκεν αὐτὸς δὲ πρῶτος ἢ μάλιστα τῶν φιλοσόφων 
ἀμφοτέρας ἐπεξῆλθε, τῷ μὲν ϑεῷ τὴν ἀρχὴν ἀποδιδοὺς 
τῶν χατὰ λόγον ἐχόντων, οὐκ ἀποστερῶν δὲ τὴν ὕλην τῶν 
ἀναγκαίων πρὸς τὸ γιγνόμενον αἰτιῶν, ἀλλὰ συνορῶν, ὅτι 

τῆδέ πὴ καὶ τὸ πᾶν αἰσϑητὸν διακεχκοσμημένον οὗ 
χαϑαρὸν οὐδ᾽ ἀμιγές ἐστιν, ἀλλὰ τῆς ὕλης συμπλεχομένης 
τῷ λόγῳ λαμβάνει τὴν γένεσιν. ὅρα δὲ πρῶτον ἐπὶ τῶν 
τεχνιτῶν" οἷον εὐθὺς ἡ περιβόητος ἐνταῦϑα τοῦ κρατῆρος 
ἕδρα καὶ βάσις, ἣν Ἡρόδοτος ὑττοχρητηρίδιον ὠνόμασεν, 

«πᾷ. σ΄“ὍἌοά͵αλλαλσέἔἄἄσλσσλλλλλλλλλαλλλσσσσσὅσσσασ 

2 ἀὐκιμεστω ΒΑ γαῖ Ρε. 38 τὸν... ΝΥγιι.: ὦ λαμπρία Ἰἰρνῖ 
4 περιμένεις Ἐ ̓  ὁ Φ». ἔφη] εἶπεν ὁ Φ. ἰάθη. 8 εἰ ἐν] ἀθε5ῖ εἰ ἴῃ 
Ε, ἐν ἴὰ ΑἸπρΡ. 10 ἐγχαλωπ. Β 11 ὁσίως ΒΠονννᾶράθῃ (Μπϑιι. ΧΙΧῚ: 
ϑείως [ἰὴ] 18 ὁ ἀγὴο] ὃ Βαβθεὶ ἈΠῸ ΒᾶΡΡ. 14 ἐνδεδεμένος 866. πι. 
Αἰαῦν. ἐγδεδυμένος γΕ]]. 11 οὕγεχα ΒΑγΡ. Απιθν. Ε' Ρβῖ. [αἰτίας] 
οὐσίας ΒΑΡ. 18. ἤ οα΄. Ε΄ 20 τῶν χατὰ λόγον. θόπποὸ ποῖ} ]} 
γοποίπϑ [ ἀποστερῶν] ἀπὸ ἑτέρων ΒαΆΓΡ. 22 τῆδέ πὴ οἴ. μΓ. πι. 
ΑΠΡΓ. 28 δὲ ρμοβῖ χαϑαρὸν Βαρθεπὲ ΕἾΑ Ε' Καῖ. Ροῖ. 24 πρῶτον) 
ν ἴη γᾶβ, ΥΣ 26 τεχγητῶν οἴππεβ ργϑϑίθι 1 Βαγθ. 26 βάσις 866. τι. 
ΑἸΡΓ. φάσις ΨῈ ΒΑΡ. ρΓ. τὴΏ. ΑΘΓ. φύσις γ8ϑ οἵ τσὶ]. (806 βουίρβεγδῖ 
ΠΡ ΓΑΓΪα5 ἰπ ΒΔΓΡΡ., 568 ἴρ56 ΘΟΡΓΟΧΙ) ὑποχρητ. εχ Ηογοάοῖο Ἀπομυ 5: 
ἐπιχρητ. (η ἷπ γᾶ8. Ν3) ΠΡ οχοθρίῖο Β αυἱ ἐπεέχρατ. 
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αἰτίας μὲν ἔσχε τὰς ὑλικάς, πῦρ καὶ σίδηρον χαὶ μάλαξιν 
διὰ πύρὸς καὶ {δι ὕδατος βαφήν, ὧν ἄνευ γενέσϑαι τὸ 
ἔργον οὐδεμία μηχανή" τὴν δὲ χυριωτέραν ἀρχὴν καὶ 
ταῦτα χινοῦσαν καὶ διὰ τούτων ἐνεργοῦσαν ἡ τέχνη καὶ 
ὁ λόγος τῷ ἱ ἐρίῳ ἵ παρέσχε. καὶ μὴν τῶν γε μιμη- 
μάτων τούτων καὶ εἰδώλων ποιητής {τις καὶ δημιουργὸς 
ἐπιγέγραπταν" (ϑιπαου!ὰ. Ετ. 160 Β) 

γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, ᾿4γλαοφῶντος 
υἱὸς περϑομέναν Ἰλίου ἀχρόπολιν᾽ 

ὡς ὁρᾶτε γράψας" ἄνευ δὲ φαρμάκων συντριβέντων καὶ 
συμφϑαρέντων ἀλλήλοις οὐδὲν ἣν οἷόν τε τοιαύτην διά- 
ϑεσιν λαβεῖν καὶ ὄψιν. ἄρ᾽ οὖν ὁ βουλόμενος ἅπτεσϑαν 
τῆς ὑλικῆς ἀρχῆς, ζητῶν δὲ καὶ διδάσκων τὰ παϑήματα 
καὶ τὰς διαφϑορὰς, ἃς ὥχρᾳ μιχϑεῖσα σινωπὶς ἴσχει καὶ 

μέλανι μηλιάς, ἀφαιρεῖται τὴν τοῦ Πολυγνώτου δόξαν" ὁ 
δὲ τοῦ σιδήρου τὴν στόμωσιν ἐπεξιὼν καὶ τὴν μαλοξιν, 
ὅτι τῷ μὲν πυρὶ χαλασϑεὶς ἐνδίδωσι καὶ ὑπείκει τοῖς 
ἐλαύνουσι καὶ πλάττουσιν, ἐμπεσὼν δὲ πάλιν εἰς ὕδωρ 
ἀχραιφνὲς χαὶ τῇ ψυχρότητι διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ πυρὸς 
ἐγγενομένην ἁπαλότητα καὶ μανότητα πιληϑεὶς καὶ κατα- 

-ΑἝακ““,Ααλλλλλλσλλλσέλλλαλαασσλλλαλλασλλλλαλας “---“ἌὍ«ὍΘΓῬαλλλαλλαλάασαμνςν 

1 αἱτίας μὲν ἔσχε τὰς ὑλικὰς] ἰΐα οοΡΡ. Μαάνϊβ. Μίγὰ ἰπ 110015 
γανϊοΐαβ, αἷτ. μὲν ἔχοντας ὑλιχὰς ὙἹ ΑἸθδν. ΒΆΡΡ. (μὲν ἴπ Ἰοοὰπὶ μοϑῖ 
ἣν ἰγδηβροβΐξ 566. 1.)}. αἷτ. ἔχον τὰς μὲν ὑλιχὰς τπᾶγξ. Β (ἃ ΡΥ. 13.). 
αἷτ. μὲν ἔχοντος ὑλιχὰς ν58ΒᾺΑ Ρεῖ. αἰτέας (αἰτίαν Ε) μὲν ἔχοντος 
ὑλικὴν Ε' Εὶ αι. 2 δι δἀά. Β οἶβκθ 4 ταύτην Ατῦν. ᾿ἰ χιγοῦσαν 
- ἐνεργοῦσαν] αν ὈΪ 5ΒοΡ ρ5ὶῖ ἴῃ γὰ5. γ8 ὃ ἐρέω [Ν}] ΒᾶΡἢ.: ἔργω 
τ]}. Χίῳ, υἱ νἱἀοίαν, βορθθπάσπι οὶ 6 τούτων δάά. ἴῃ πιᾶΓξ. 586. 1. 
ΒᾶΡΡ. ὃ ποιητὴς ΡΡδθῖθν. 1 ΒαΡΡ. ΑἸπθῦ. οἴῆπεθ [ τις ἱπβθιαΐ 
8 υἱϊς ΑἸθν. 10 ὁρᾶτε ὉΠῸ8 ΒᾶΡΡ. τται ὑ]]. ἢ φαρμαχείων 
ὙῈ ΒαΡΡ. ΑἸαρν. ΕἸ γαῖ. -χίων 8 | συμῳϑ. καὶ συντρ. ΑἸοῦν. 18 παϑή- 
ματα] ἐπανϑηήματα Ι διαφϑορὰς ΒΟΡΙρϑὶ φαδιηνὶβ ν6] φρϑορὰς τπ8]]6πὶ 
γε] συμφϑορὰς. διαφορὰς ΑἸαθν. διαβολὰς Ν᾽ ΒΡ». μεταβολὰς τΕ!]]. 
14 σίναπα ΑἸΡΡ. 1 μηλιάς] μιλιᾶς ΝῈ (6ονΓ. πιᾶπὰβ ἰεγίϊα δὰ 
ΘΧΘΙΏΡ Ια ἸΔῈ 5680. 486 μηλιὰς ἴπ τιᾶγε. ἃ ἀβοῦ ΡΒ) ΑἸῦν. μηλεάδα 
(ἴπ 866.} Ἰεσοπάσπι οϑὶ ἴῃ θ6 Αἀα]. οἵ πῃ. ὅδ ἀ, αδἱ ΠὈΡῚ μηλίδα Βαθθαΐ 
᾿ Ι| Πολυγνώτου) ἰἴΐὰ (ργορίενρΡ φγοχίμηαμῃ τῷ τεχνίτῃ) τη ]αἱ οὐ [ΘΟ ΠἾ60 
4υᾶπι τεχγνέτου οὰπῃ οοἀ. Εἰ 56 ΓΊθΘΓΘ. σιδήρου οοἴθυὶ οπθΒ 11 ἐγνδί- 
δωσι Τυγη.: ἐπιδίδωσι 18 πλάττουσιν Ν᾽ ΒᾶΓΡ. Απθν. πλήττουσιν 
56... 19 ἀχραιφνὲς] Ο ἴῃ 188. βονίρϑιῖ, ν δἀάϊάϊς γ8. Οϊίπδιη ρϑνιηδη- 
βἰββθηΐ νϑβι βία ΠἰΠ16Ρὰθ δρᾶ886, πᾶϊῃ ἀχραιφγὲς Ἰοοῦπι Βἷς ποὸῃ Βαθθῖ Ι 
τὴν ὑπὸ τοῦ πον ΒΑΡ". ΑπθΡ. Β. τὴν τοῦ π. Ῥοϊ. τὴν ὑπό π. τ6Ε]]. 
20 χαὶ μαν. δἀά. 566. πῃ. ΒᾶΓΒ. ἷπ πηᾶΡξ. 
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πυχνωϑείς, εὐτονίαν ἴσχει καὶ πῆξιν, ἣν Ὅμηρος "σιδήρου 
χράτος᾽ εἶπεν, ἤττόν τι τῷ τεχνίτῃ τηρεῖ τὴν αἰτίαν τῆς 
τοῦ ἔργου γενέσεως; ἐγὼ μὲν οὐχ οἴομαι" καὶ γὰρ τῶν 
ἰατριχῶν δυνάμεων ἔνιοι τὰς ποιότητας ἐλέγχουσι, τὴν δ᾽ 
ἰατρικὴν οὐχ ἀναιροῦσιν. ὥσπερ ἀμέλει καὶ Πλάτων 5 
ὁρᾶν μὲν ἡμᾶς τὴ παρὰ τῶν ὀφϑαλμῶν αὐγῇ συγκεραννυ- 
μένη πρὸς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἀκούειν δὲ τῆ πληγῆ τοῦ 
ἀέρος ἀποφαινόμενος, οὐκ ἀνήρεν τὸ κατὰ λόγον καὶ 
πρόνοιαν ὁρατιχοὺς καὶ ἀχουστικοὺς γεγονέναι. 

48. “Καϑόλου γάρ, ὡς φημι, δύο πάσης γενέσεως 
αἰτίας ἐχούσης, οἱ μὲν σφόδρα παλαιοὶ ϑεολόγοι καὶ 
ποιηταὶ τῇ χρείττονν μόνη τὸν νοῦν προσέχειν ἘΞ, χαὶ 
τοῦτο δὴ τὸ κοινὸν ἐπιφϑεγγόμενονι πᾶσι πράγμασι 

"Ζεὺς ἀρχὴ Ζεὺς μέσσα, Ζιὸς δ᾽ ἐκ πάντα πέλονται" 

ταῖς δ᾽ ἀναχγχαίαις καὶ φυσικαῖς οὐκ ἔτι προσήεσαν 

αἰτίαις. οἱ δὲ νεώτεροι τούτων καὶ φυσιχοὶ προσαγο- 
ρευόμενοι τοὐναντίον ἐχείνης τῆς καλῆς καὶ ϑείας ἀπο- 

πλανηϑέντες ἀρχῆς, ἐν σώμασι καὶ πάϑεσι σωμάτων 
πληγαῖς τε καὶ μεταβολαῖς χαὶ χράσεσι τίϑενταν τὸ 
σύμπαν. ὅϑεν ἀμφοτέροις ὃ λόγος ἐνδεὴς τοῦ προσή- 
χοντός ἔστι, τοῖς μὲν τὸ δι᾿ οὗ χαὶ ὑφ᾽ οὗ τοῖς δὲ τὸ ἐξ 

ὧν χαὶ δι’ ὧν ἀγνοοῦσιν ἢ παραλείπουσιν. ὃ δὲ {Πλά- 
τῶν, πρῶτος ἐχφανῶς ἁψάμενος ἀμφοῖν καὶ τῷ κατὰ 
λόγον ποιοῦντι καὶ κιγοῦντι προσλαβὼν ἀναγκαίως τὸ 
ὑποκείμενον χαὶ πάσχον, ἄπολύεταν χαὶ ὑπὲρ ἡμῶν 
πᾶσαν ὑποινίαν καὶ διαβολήν. οὐ γὰρ ἄϑεον ποιοῦμεν 

1 πλήξιν 1 ΒαΡΡ. Απιθῦ. 38. μὲν οὖν οὐχ ΒΑΡΡ. Απθῦ. ὅ χαὶὲ 
υἱάεῖαρ Βάρθ γΓ ἃ (δαθεῖ Α]Ἰάϊπα): ἀδεβί ἰπ γ}]]. 6. παρὰ τῶν ὀφϑ.] 
ἴἃ ἃ Ε. παρὰ τὸν ὀφϑαλμὸν Β. περὶ τῶν ὀφϑαλμῶν Μαῖ. Ρεῖ. περὶ 
τὸν ὀφϑαλμὸν Υὶ ΒαΡΡ. Ε. τῶν ὀφϑαλμῶν Ατθν. [ συγχερανγυμέγους 
ΑἸθΓ. 12 γοῦν δ(ά. ἰπ 180. φυᾶγία πι. παν. ἢ ϑίρπαπι ἰᾶοῦπᾶα (4πᾶ6 
Βαυᾶά ρᾶγνἃ ἐγ) ροβξί προσέχειν ροβαϊ. χαὶ 1 Βᾶγῃ. ἀθεβῖ 'ἱπ Αππθγ.ἢ} 
6}05 Ιοοοὺ μΒαβθεπΐ εἴλοντο δ (ἴῃ τηᾶγς.), ἀπιθγ. ἢ (1π τπᾶΡᾳ.} οἷ γ9]}}. Εδο1}6 
εγὰΐ προςέχοντες 50ΥΊθ6Γο, δ᾽ δηΐς ἀναγχαίαις ΘΧΡΘΙ]οΓο, 58ἀ πο]υϊ 
18 πᾶσι τοῖς πρ. ΑΠΗΡΓ. 14 ΑἸΐθραη Ζεὺς ἰπ 186. φυᾶγία πι. ΑπιθΡ. 
Π μέσα Υ' ΒᾶΓΡΡ. Απθγ, Εἰ  αῖ. Ρεῖ. 117 ἐχείνης 5ογῖρβὶ: ἐχείναις ΑΒΓ. 
-γοις τ6}}. Μαϊΐπι τῆς χαλῆς ἐχείνης 21 τοῖς δὲ τὸ δι’ ὧν χαὶ ἐξ 
ὧν 8 22 Πλάτων δαβϊάϊ 25 ἐμφανῶς Β 

10 

18 

20 

28 
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οὐδ᾽ ἄλογον τὴν μαντικήν, ὕλην μὲν αὐτῆ τὴν ψυχὴν τοῦ 
5 , Ἀ Ἧ 5 . -Ὁ ἈΝ ; μι 

ἀνϑρώπου τὸ δ᾽ ἐνϑουσιαστικὸν πνεῦμα. χαὶ τὴν ἀναϑυ- 
μίασιν οἷον ὄργανον ἢ πλῆκτρον ἀποδιδόντες" πρῶτον 
μὲν γὰρ ἡ γεννήσασα Γῆ τὰς ἀναϑυμιάσεις ὃ τε πᾶσαν 
ἐνδιδοὺς χράσεως τῆ γῆ καὶ μεταβολῆς δύναμιν Ἥλιος 
γόμῳ πατέρων ϑεὸς ἔστιν ἡμῖν" ἔπειτα δαίμονας ἐπιστά- 
τας καὶ περιπόλους καὶ φύλακας οἷον ἁρμονίας τῆς χρά- 

σεως ταύτης τὰ μὲν ἀνιέντας ἐν καιρῷ τὰ δ᾽ ἐπιτείνοντας, 

10 

1ὅ 

20 

25 

χαὶ τὸ ἄγαν ἐκστατιχὸν αὐτῆς καὶ ταραχτικὸν ἀφαιροῦντας 

τὸ δὲ κινητικὸν ἀλύπως χαὶ ἀβλαβῶς τοῖς χρωμένοις 
καταμιγνύντας ἀπολείποντες, οὐδὲν ἄλογον ποιεῖν οὐδ᾽ 

ἀδύνατον δόξομεν. 
490. “Οὐδέ γε προϑυόμενον καὶ καταστέφοντες ἱερεῖα 

καὶ χατασπένδοντες ἐναντία τῷ λόγῳ τούτῳ πράττομεν. 
οἵ γὰρ ἱερεῖς καὶ ὅσιον ϑύειν φασὶ τὸ ἱερεῖον καὶ 
κατασπένδειν χαὶ τὴν κίνησιν αὐτοῦ καὶ τὸν τρόμον 
ἀποϑεωρεῖν, ἑτέρου τίνος τοῦτο σημεῖον ἢ τοῦ ϑεμιστεύειν 
τὸν ϑεὸν λαμβάνοντες; δεῖν γὰρ τὸ ϑύσιμον τῷ τε σώματι 
καὶ τῇ ψυχῆ καϑαρὸν εἶναν καὶ ἀσινὲς καὶ ἀδιάφϑορον. 

μήνυτρα μὲν οὖν (τῶν) περὶ τὸ σῶμα κατιδεῖν μὴ πάνυ 
χαλεπὸν εἶναι" τὴν δὲ ψυχὴν δοκιμάζειν, τοῖς μὲν ταύ- 
ροις ἄλφιτα τοῖς δὲ κάπροις ἐρεβίνϑους παρατιϑέντες 
(τὸ γὰρ μὴ γευσάμενον ὑγιαίνειν οὐκ οἴονται). τὴν δ᾽ αἶγα 
διελέγχειν τὸ ψυχρὸν ὕδωρ' οὐ γὰρ εἶναι ψυχῆς κατὰ 
φύσιν ἐχούσης τὸ πρὸς τὴν χαταάσπεισιν ἀπαϑὲς καὶ 
ἀκίνητον. ἐγὼ δέ, κἂν ἢ βέβαιον ὅτι σημεῖόν ἐστι τοῦ 

2 τῶ ἐνϑουσιαστικχῷ ἴαογαῖ (υὖ νΙἱάοίαγ) ἴῃ Υ} 4 γὰρ οπι. 
Ἑ Νναϊ. [τὲ Επιρογίαβ: δὲ ὅ τῦν γὴν ΒαΡΡ. 0. Βοφαυῖτο ϑεοὺ 
εἴσιν ᾿ ἐπιστάντας ΑΒΓ. Β Ἴ χαὶ ἀθεβὶ ἱἰπ Ε ᾿ ἁρμονίᾳ Ν᾿ 
Βα". ΑἸἼθΡ. [τὰ ἴογίθ οοργίβοπάδ ἰᾶθο αἱ (ΘΧρα!βο ἱπῖρα ἀπολεί- 
ποντες) 5001 Ράπιι8 ἔπειτα δαίμονας ἐφίέσταντες π. χαὶ φ. οἷον ἁρμονίᾳ 
τῇ κράσει ταύτῃ 8 ἐγιέντας Ἐἢὶ Μαΐ. 12 δόξωμεν Ἁ ψαϊ, 
18 προϑυόμεγνοι) πρόϑυμοι ΡΓ. πῃ. ΒᾶΓΡ. (ΘοΓΡ. 866. 1.) 10 ὅσοι Π|θν1; 
ΘΟΡΡ. Ταγη, Ὑυ]ο. 10 τρόμον ᾽᾿ἰϊάθιι: τρόπον Ἰἰθνὶ 17 τοῦτο 
σημεῖον (τὸ σ. ΝΥ γι[.) ΕἸπρονῖαβ: τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἸἰθΡὶ 18 δεῖν βογίρ51: 
δεῖ 20 μήνυτρα ΤανΡη. γυ]ο.: μέτρα Ι τῶν 844. Βεῖβκα [ μὴ 
1 Βᾶγρ. Απὴθν.: οὐ ΓΒΕ]]. 21 εἶναι ΒΟΡΙρβὶ: ἐστε {δοχιμάζειν 
Βορίρϑὶ: δοχιμάζουσι ᾿ἰῦγὶ 28 τὸ δ᾽ αἶγα ΑἸπαῦν. 24 διελέγχει Ῥεῖ, 
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ϑεμιστιεύειν τὸ σείσασϑαι καὶ τοῦ μὴ ϑεμιστεύειν τοῦὖ- 
γαγτίον, οὐχ ὁρῶ τί συμβαίνει δυσχερὲς ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῖς 
εἰρημένοις. πᾶσα γὰρ δύναμις ὃ πέφυχε σὺν καιρῷ 
βέλτιον ἢ χεῖρον ἀποδίδωσι" τοῦ δὲ καιροῦ διαφεύγοντος 
ἡμᾶς, σημεῖα διδόναι τὸν ϑεὸν εἶχός ἐστιν. 

0. “Οἴομαι μὲν οὖν μήτε τὴν ἀναϑυμίασιν ὡσαύτως 
ἔχειν ἀεὶ διὰ παντός, ἀνέσεις δέ τινας ἴσχειν καὶ πάλιν 

σφοδρότητας" ᾧ δὲ τεχμηρίῳ χρῶμαι, μάρτυρας ἔχω καὶ 
ξέγους χαὶ {πολίταςΣ πολλοὺς καὶ τοὺς ϑεραπεύοντας 

τὸ ἱερὸν ἅπαντας. ὁ γὰρ οἶχος, ἐν ὦ τοὺς χρωμένους τὸ 

χαὶ τοὺς ἱερωμένους τῷ ϑεῷ καϑίζουσι, οὔτε πολλάκις 
ΕΝ Ἀ ͵, το ἽΣ « ΕΙ ι ΄ 8, " "Ὶ 

οὐδὲ τεταγμένως ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχε διὰ χρόνων εὐωδίας ἄνα- 
πίμπλαται χαὶ πνεύματος, οἵας ἂν τὰ ἥδιστα καὶ πολυ- 

τελέστατα τῶν μύρων ἀποφορὰς ὥσπερ ἐκ πηγῆς του 
ἀδύτου προσβάλλοντος" ἐξανϑεῖν γὰρ εἰκὸς ὑπὸ ϑερμό- 
τῆτος ἤ τινος ἄλλης ἐγγιγνομένης δυνάμεως. εἶ δὲ τοῦτο 
μὴ δοκεῖ πιϑανόν, ἀλλά γε τὴν Πυϑίαν αὐτὴν ἐν πάϑεσι 
καὶ διαφοραῖς ἄλλοτε ἄλλαις ἐχεῖνο τὸ μέρος τῆς ψυχῆς 
ἴσχειν, ᾧ πλησιάζει τὸ πνεῦμα, καὶ μὴ μίαν ἀεὶ κρᾶσιν 

ὥσττερ ἁρμονίαν ἀμετάβολον ἐν παντὶ καιρῷ διαφυλάττειν, 
ὁμολογήσετε. πολλαὶ μὲν γὰρ αἰσϑομένης πλείονες δὲ 
ἀδηλοι τό τε σῶμα καταλαμβάνουσι καὶ τὴν Ψυχὴν 
ὑπορρέουσι δυσχέρειαν καὶ χηλίδες: ὧν ἀναπιμτελαμένην 
οὐκ ἄμεινον ἐκεῖ βαδίζειν οὐδὲ παρέχειν ἑαυτὴν τῷ ϑεῷ 
λα“ λλλνέΨσἔσσσ““Ἅ“λλέἝἔὌἜΠοσσλλλσέσσα 

1. σπείσασϑαι Νὴ ΒΑΕ Μαῖ. Ῥεῖ. μὴ οπι. 1 Απθγ. 
2 συμβαίνειν ΑἸμθΓ. 8 ὅ 88. ὦ τΕ]]. 8 ἔχω Α δαϊ, Ροΐ. 
ἔχειν Βαγῦ. ἔχει Γ6]]. 9. χαὶ πολίτας πολλοὺς 5ογἰρ51: χαὶ πολλοὺς 
Απιρρ. πολλοὺς τρ]]. 11 χαὶ τοὺς ἱερωμένους ΒογΙρδὶ: χαὶ τοὺς 
χρωμένους ΑἸμρν. ἀθδαπί ἴπ Γ6]]. 12 οὐδὲ τετ. 1 Βαγν. Απαρν. Ε- 
οὔτε τετ. 16]}. 18 οἷα ἄν τὰ Υ! ΒᾶγΡ. οἷα τὰ Απϑγ. Ϊ} ἥδ. καὶ 
πολ.] δογαιῃ ἰοοο εὐωδέστατα Ε 14 ἀποφορὰς ἀθεβῖ ἴῃ Ε' Α γαΐ, Ροῖ. 
1ὅ ἐξανϑεῖν ΜῈ ΑΙ Ρ. ἐξωϑεῖν Γ6]]. 10 ἤ τύνος ἀδϑυπῦ ἰπΠ΄ὺ Β 
11 ἐπ’ ἄϑεσι Βατ». ἐπ' ἄνϑεσι Νὶ ΑἸ γ. 20 φΡοβὲ ἀμεταβ. ἰϊογαῖ 
χαὶ μὴ μίαν Β 21 ὁμολογήσετε] ἃ τηᾶγβ. ορἀ. Β ἀϊοὶξ 88 ΒὈΠΙΡ518586 
νυ νεῖ, 586ὰ [ἈΠ 1τὰρ, υἱ νἱάθίαγ: ὁμολογήσατε ΒΔΓΡ. Ν. ὡμολογήσατε 
(πα Β ὁ 806: ὦ β8ογὶρίαπι) Γ6}}. πολλὴν Ν᾽ ΒΑΓ. ΑΒΓ. ΪΙ αἰἶσϑο- 
μένην ΑἸθΡ. [[πλειόνας δὲ ἃ δηλοῖ Ὑ}Ο7) πλείονες ἃ δηλοῖ ΑἸρΓ. 
πλείονες δὲ ἃ δηλοῖ Βᾶ᾽ΥΡ. 28 ἀπορρέουσι Ατιῦν. [} δυσχέρειαι] τιᾶ]ῖπη 
δυσχρασίαι ᾿ χηλίδες 5οΓΡΙρ51: κῆδος ν}Ὺ ΒᾶΡΡ. χιγήσεις Γ6}]. (1π 186. 
δἀά, φιᾶγία τη. ΑἸηὈΓ.) 
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σι 

μὴ παντάπασι καϑαρὰν οὖσαν ὥσπερ ὄργανον ἐξηρτυμένον 
χαὶ εὐηχές, ἀλλ' ἐμπαϑῆ καὶ ἀκατάστατον. οὔτε γὰρ ὃ 
οἶνος ὡσαύτως ἀεὶ τὸν μεϑυστικὸν οὔϑ᾽ ὁ αὐλὸς τὸν 

ἐνθουσιαστικὸν ὁμοίως διατίϑησιν, ἀλλὰ νῦν μὲν ἧττον 
οἵ αὐτοὶ νῦν δὲ μᾶλλον ἐχβαχχεύονταιν καὶ παρακινοῦσι, 
τῆς χράσεως ἐν αὐτοῖς ἑτέρας γενομένης. μάλιστα δὲ τὸ 

φανταστικὸν ἔοιχε τῆς ψυχῆς ὑπὸ τοῦ σώματος ἀλλοιου- 
“μένου χρατεῖσϑαιν καὶ συμμεταβάλλειν, ὡς δῆλόν ἐστιν 

το 

εΣ σι 

. 20 

ἀπὸ τῶν ὀνείρων" ποτὲ μὲν γὰρ ἐν πολλαῖς γιγνόμεϑα 

χαὶ παντοδαπαῖς ἐνυπνίων ὄψεσι, ποτὲ δ᾽ αὐ πάλιν 

πᾶσα γίγνεται γαλήνη καὶ ἡσυχία τῶν τοιούτων. καὶ 

Κλέωνα μὲν ἴσμεν αὐτοὶ τὸν ἐχ Δαυλίας τοῦτον ἐν πολ- 
λοῖς ἔτεσιν οἷς βεβίωχε φάσχοντα μηδ᾽ ἰδεῖν πώποτε" 
τῶν δὲ πρεσβυτέρων ταὐτὸ τοῦτο λέγεται περὶ Θρασυ- 
μήδους τοῦ Ἣραιέως. αἰτία δ᾽ ἡ κρᾶσις τοῦ σώματος, 
ὥσπερ αὖ πάλιν ἡ τῶν μελαγχολικῶν πολυόγνειρος καὶ 
πολυφάνταστος, ἦ καὶ δοκεῖ τὸ εὐθυόνειρον αὐτοῖς 
ὑπάρχειν" ἐπ᾽ ἄλλα γὰρ ἄλλοτε τῷ φανταστιχῷ τρεπό- 
μένοι, χαϑάπερ οἵ πολλὰ βάλλοντες, ἐπιτυγχάνουσι 
πολλάκις. 

51. “Ὅταν οὖν ἀναρμόστως ἔχη πρὸς τὴν τοῦ πνεύ- 
ματος ὥσπερ φαρμάκου χρᾶσιν ἡ φαντασιαστιχὴ καὶ 
μαντικὴ δύναμις, ἐν τοῖς προφητεύουσιν ἀνάγκη {μὴν 
γίγνεσϑαι τὸν ἐνθουσιασμόν, ἢ γίγνεσϑαι παράφορον καὶ 

2 ἀλλ ἐμπ. καὶ ἀχ] ἀνεμπαϑῆ καὶ χατάστατον Ν᾽ Βαν"Ὁ. ΑἸμθΡ. 
8 ὡσαύτως οι. Β ὅ πάλεν νοβὲ μᾶλλον Βαθεῖ ΑἸὰῦνΡ. [ παροιγνοῦσι 
θπη68 ρΓᾶθίθυ Ὑἱ ΒάγΡ. ΑἸθν. 0 γενομένης δ Β Καὶ Ρεΐ, 9 μὲν 
οαα, 1 ΑἸΏΡΓ. 12 τὸν --- τοῦτον --- φάσχοντα] ἰΐὰ ν3 ΑἸπθν. Βᾶγθ. 
(ἃ 560. π.) γαΐ. Ροῖ. τῶν --- τοῦτον --- φάσχοντα ΒΒΈΕΑ. τῶν -- 
τούτων --- φάσχοντα Ν᾽. τῶν --- τούτων -- φασχόντων ΡΓ. πὶ. ΒᾶΡΡ. 
Π Ζαυλίας Αταῦν. Β -είας ΓΕ]. 18 μηδ᾽ 5ογίρβὶ: μηδὲν |ἰθνὶ [} 
ἐνύπνιον ροβὶ πώπ. ἰυβδναιῖ νὰ ΒΕΑἙΙ ἵγμε Β6: ἐὐτα΄ πώπι. 886. τι. 
ΒάΡΡ. ΑἸΠΓ, 14 τῶν δὲ] ὑπὸ δὲ τῶν Κὶ 15 ἦρ. ἰάθπι 80108. (αἵ 
νἸἀεξα!), ἦρ. ΤῈ ]]. 17 Ειπαρογίακ: εὖ ΑἸΡΡ, εἰ τε]]. 21 ἀναρ- 
μόσιως ΒΟΡΙΡΒ51: ἁρμοστῶς (-μοζόντως ΑἸῈθ.)} Πἰδιῖ 22 φαντα- 
σιαστικὴ ν Β: φανταστιχὴ τΕ}]. 28 μὴ ἰμβθΡαϊ. 24 ροβῖ ἐνϑ. 
ἰπβθγαὶ ΟἸΠΏΘ5. ΘΧοθρίϊα Υἱ Βᾶρθ. Απαρν. ὅταν δὲ (οτπ. δὲ ΑἸαἴπ4) μὴ 

οὕτως μὴ γίνεσϑαι 
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ἄκαιρον χαὶ ταρακτιχόν, ὥσπερ ἴσμεν ἐπὶ τῆς ἔναγχος 
ἀποθανούσης Πυϑίας. ϑεοπρόπων γὰρ ἀπὸ ξένης παρα- 

γενομένων, λέγεται τὰς πρώτας κατασπείσεις ἀχίνητον 

ὑπομεῖναι καὶ ἀπαϑὲς τὸ ἱερεῖον. ὑπερβαλλομένων δὲ 
φιλοτιμίᾳ τῶν ἱερέων καὶ προσλιπαρούντων, μόλις ὕπομ- 

, Ν Ν 3 - ΄ὔ . 
βρον γενόμενον καὶ καταχλυσϑὲν ἐνδοῦναι. τί οὖν συνέβη 

περὶ τὴν Πυϑίαν; κατέβη μὲν εἰς τὸ μαντεῖον ὡς φασιν 
ἄχουσα καὶ ἀπρόϑυμος, εὐθὺς δὲ περὶ τὰς πρώτας ἀπο- 
χρίσεις ἣν καταφανὴς τῆ τραχύτητι τῆς φωνῆς οὐχ ἀνα- 

7 ’ ᾿ ᾿ ’ 2 } Ὶ - Α φέρουσα δίκην νεὼς ᾧ ἐπειγομένης ἱ, ἀλλ ἀλαοῦ καὶ 
λάλου πνεύματος οὖσα πλήρης" τέλος δὲ παντάπασιν 
ἐχταραχϑεῖσα, μετὰ κραυγῆς ἀσήμου καὶ φοβερᾶς φερο- 
μένη πρὸς τὴν ἔξοδον ἔρριινεν ἑαυτήν, ὥστε φυγεῖν μὴ 
μόνον τοὺς ϑεοπρόπους ἀλλὰ χαὶ τὸν προφήτην Νίκχαν- 
ὅρον καὶ τοὺς παρόντας τῶν ὁσίων. ἀνείλοντο μέντοι 

μετὰ μιχρὸν αὐτὴν εἰδελϑόντες ἔμφρονα καὶ διεβίωσεν 
ὀλίγας ἡμέρας. τούτων ἕνεχα χαὶ συνουσίας ἁγνὸν τὸ 

σῶμα καὶ τὸν βίον ὅλως ἀνεπίμικτον ἀλλοδαπαῖς καὶ 
ἄϑιχτον ὁμιλίαις φυλάττουσι τῆς Πυϑίας, καὶ πρὸ τοῦ 

χρηστηρίου τότε τὰ σημεῖα λαμβάνουσιν, οἰόμενοι τῷ ϑεῷ 
κατάδηλον εἶναι, πότε τὴν πρόσφορον ἔχουσα χρᾶσιν καὶ 
διάϑεσιν ἀβλαβῶς ὑπομενεῖ τὸν ἐνθουσιασμόν. οὔτε γὰρ 

«“ρ““λλλλλσλσλσλέσλασ 

1 ἄχαιρον ΒαΡΌ. (ἀκέραιον. βογίμξυπι δγαῖ; οογγοχιζ ῬΓ. πι.). ἀχέ- 
ραίον Υὶ Απῦν, Ε Ε Ναΐ. Ροῖ. οὐχ ἀκέρ. ν8ΒᾺ (ννγι.) ᾿ταραχτικὸν 

οι 

ΒᾶΡ. Εἰ 501]. πραχτιχὸν Τ6]]. ᾽ ᾿Πυϑίας Βοιπαράακὶβ: πυϑιάδος 
606 ἐνδοῦναι Ταγρη. Ναϊο.: ἔνδον ἦν Ἰἰθνὶ ἴ Πυϑίαν Ν᾽ ΒᾶΡΡ. Απιρν. 
πυϑιάδα τΕ}!]. 8 μὴ πρόϑυμος (μὴ βαργᾶ 1ἰπϑᾶπι 56 Ρ1ρῖ0) ΑἸθν. [ἢ 
δὲ περὶ Ταγη. υ]ο.: δ᾽ ἐπὶ 1ἰρυὶ 10 ἐπειγομένης] ἐπιγ. Βεῖ. ἐπ. 
οὐπὶ ἰδοσπὰ 1 {{{|. Ὁ. ΥΟΧ οορριρίᾶ. [μαἴεῖ, ογβάο, ρορίϊοαμη δἰ 4υϊά 
γεϊαΐ ἐτεᾶς γόμον οἴμης ᾿ ἀλλ ἀλαοῦ Βοῖβκο, οοηῇριηδηΐσαθ ΠΡ Γ]. 
ἀλλ᾽ ἄλλου 1} ἄλλ᾽ ἄλου Βανν. ἀλάλου ἱπθρίθ Γ6}}. (οἷ. Εν. Μαγο. 9, 11) 
11 λάλου 5Ξεγίρβὶ: καλοῦ ΝᾺ ΒαγΡ. ΑἸἴαθν. χαχοῦ τ6}}. 12 καὶ μετὰ ΟΠ Π 68 
Ρυδοῖθν ΥῈΑΙαθν, [χρ. ἀσ. καὶ φ. φερομένη] ἰΐα 5ογῖρδὶ: ζρ. ἀσ. φ. 
φερομένης ΑἸαθΡ. «χρ. χαὶ (καὶ, αὖ νἱἀθἴαν, οογῖθ νῸΧ τγίαπα ἴερο 11{|. 
δγᾶ88) φ. φερομένης Ν). χρ. φερομένης ἀσήμου ΒᾶΡ". χρ. φερομένη Β 
ἰε5ὲ. ομΐο:; π}}} ποΐαΐ Ρεγμοῦ). Χρ. φοβερᾶς φερομένη οοἴορὶ 16 ἔχ- 
φρονα “Ἥαυϊάδιη οοάθχ ΟΝ ΤΌΓΠΘΡΟΙ 18 χαὶ ἀϑ. ὁμ, ἴἴὰ 
Υ Βάγν. Αἴργ. ὁμ. καὶ αϑ. γ61}. 19 φυλάττουσι Ν᾽ Βᾶν». Ατθγ. Εἰ 
([ἐ5ῖ6. ννγιι.). φυλαττούσης ΓΕ]. ᾿ Πυϑίας Ν᾽ ΒᾶΡΡ. ΑἸηθν.: -ϑιάδος 
6]}. πρὸς (πρὸ ἴῃ πιᾶρρ. 8566. τη.) ΒᾶγΡ. 210 τότε πΒαρϑὲ ὑπὺ8 ΑΠΙΌΓ, 
22 ὑπομεγεῖ ἀπὰ5 ΒάΓΡ, υὐ νἱάθίαν, ὑπομένει (-νεῖν Β) ΓΕΙ]. 
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“4 », ᾿ 2 ᾿  πΐ ,͵ « ΄ ς - 

πάντας οὔτε τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ διατίϑησιν ὡσαύτως ἡ τοῦ 
πνεύματος δύναμις, ἀλλ᾿ ὑπέκκαυμα παρέχεν καὶ ἀρχὴν 
ὥσπερ εἴρηται τοῖς πρὸς τὸ παϑεῖν καὶ μεταβαλεῖν 
οἰχείως ἔχουσιν. ἔστι δὲ ϑεία μὲν ὄντως καὶ δαιμόνιος, 

ΕἸ . ὝὙΑΙΙ Ὁ)»  »"» 7.6] φι τ ἢ ἣ 
οὐ μὴν ἀνέκλειπτος οὐδ᾽ ἄφϑαρτος οὐδ᾽ ἀγήρως καὶ 
διαρκὴς εἰς τὸν ἄπειρον χρόνον ἵ ὑφ᾽ ἣν ἡ πάντα κάμνει 
τὰ μεταξὺ γῆς καὶ σελήνης κατὰ τὸν ἡμέτερον λόγον" εἰσὶ 
δ᾽ οἵ χαὶ τὰ ἐπάνω φάσχοντες οὐχ ὑπομένειν, ἀλλ᾽ 
ἀπαυδῶντα πρὸς τὸ ἀίδιον καὶ ἄπειρον ἱ ὀξέσι ὁ χρῆσϑαι 
{καὶ μεταβολαῖς καὶ παλιγγενεσίαις." 

ὅ2. “Ταῦτ᾽ ἔφην ἐγώ “πολλάκις ἀνασχέπτεσϑαι καὶ 
ὑμᾶς παρακαλῶ χαὶ ἐμαυτόν, ὡς ἔχοντα πολλὰς ἀντιλήψεις 
καὶ ὑπονοίας πρὸς τοὐναντίον, ἃς ὃ καιρὸς οὐ παρέχει 
πάσας ἐπεξελϑεῖν" ὥστε χαὶ ταῦτα ὑπερχείσϑω καὶ ἃ 

1 (ϑίλιππος διαπορεῖ περὶ ἡλίου καὶ ᾿Δπόλλωνος.; 

Ὡ ΨψΨψ. . ΨΨ ΑΑΣ 

θ τὸν ἅπαντα χο. ΑἸΆΡΓΙ.. ἀἰφαθ᾽ ἰΐὰ ργορίθν νἱοΐπαπι ἄπειρον πᾶ] ᾿π 
! ὑφ᾽ ἣν (ὑφ᾽ ὃν 8) οογρυρίαπι. ὑφ᾽ οὗ Ταγποθὶ Βϑιβκιὶ δ οΓαιπ 486 
ποη ροΐοϑί νθραμη 6556. ἤδθααϊνο εἰ γ᾽ ἐχρῆν --- χάμγειν γ6] β'ιη. 1 ροϑῖ 
σελήνης παθοῖ Βαγυ. χαὶ ἀϑήνης. Νεδοῖο ἀπάθ ἰγγραρβογὶῦ Βοος τέρας ἴῃ 
ορεϊπηαμη οοὐΐοοι 9. ὀξέσι] Ξαυ δε τὰθηἀὰ νοχ 4086 ἰάθπι αἴφαα ἀπολήξεσι 
να]ϑὲ 10 χαὶ ἱπβϑγαϊΐ 15 περί τε ἡλίου ΑἸΡΡ. 



ΙΝΌΕΣ ΡΥΤΗΙΟΌΝ 

Ι. Τοοῖ, δοάιῇοϊα, δηδι ΠΘπηδίδ. 

ἄδυτον 124 τὸ 

ἅλως 18 26 
᾿πόλλωγος ἄγαλμα νοὶ ὁ ϑεός 

.38.28 4028 41 8 42 8 

ἀρτοπόπος Κροίσου Χρυσὴ Α4ϊ 

ἀστέρες 83 15 
βασιλεῖς χρυσοῖ 40 4 41 δ 

βουλευτήριον 84 11 

Γῆς ἱερόν 4228 48 τπ|, 

“Ιολωνία "9 2 

Ε' 2 544. 997 

ἐπιγράμματα, ἐπιγραφαί 21 18 
40 81 (οἷ. 3919. 121 

ϑέατρον 609 22 

ϑέρη χρυσὰ 42 
ϑησαυρός νῖάδ οἶχος 
ἱερόν (τὸ) 79 ὅ 
χίων χαλχοῦς 838 9 

χρατὴρ 120 26 
χρηπίδες τοῦ νεώ 42 21 

Κωρύκιον 20 16 
λέσχη Κνιδίων 00 2 

«Ἱυχώρεια 20 τὸ 
μαντεῖον 47 20 119 10,25 120} 

μουσῶν ἱερόν 42 80 
ναύαρχοι (χαλκοῖ) 217 18 

γεῶς 2 τὸ 4098 42 661 
ὀβελίσχοι 39 80 
οἶχος ᾿ἀχανϑίων χαὶ Βρασίδου 

39.28 40 81 

οἶχος (ν6] ϑησαυρός) Κορινϑίων 

91.285 939 
- 

᾿οἶχος ἐν ὦ τοῦς χρωμένους. τῷ 
- ϑεῷ χαϑίζουσιν 124 τὸ 

ὄμφαλος ὅϑ δ 
Παλλάδιον 88 19 

πέλεκυς (χρυσοῦς) 858 1 

προγράμματα 8.14 8018 (εἴ, 19 2 
2ὅ 6) 

πρυτανεῖον 17 421 
Πυλαία 51 13 

σέλινος χρυσοῦς 87 80 

Σιβύλλας πέτρα 3411 

- στέφανος (χρυσοῦς) 88 22 

στρατηγοὶ (χρυσοῖ) 40 4 

τρίπους δϑιι 119 8.4 59 22 671 8 
ὑδρία ἀργυρᾶ 42. 
ὕϑωρ (νε] νᾶμα) 42 28 48 9,11 

ὑποχρητηρίδιον 120 26 
φοῖνιξ 88.320 851 28 

χρηστήριον 8: 1ὸ 491 ὅ9 85 δὅ17 
18 τὸ 1] τὸ 

ἼΙ. Ῥορα]!, οἰνιαΐ68, ΠΟΙΏΪ 68 

(1) φαογυὰπι ἀοπδιϊα 5ἰαΐυδθ ορονὰ 6] ρ15 οχίαθᾶπΐ 

(2) φυϊθυβ ν8ὶ ἀθ 4φυϊθὰ58 ογδοι]α γϑάἀϊία βυηΐ. 

᾿4γησίλαος 80 τὸ 

᾿ϑηναῖοι 4 5 359 τὸ 40 32 44 96 

«ἴγων 80 12 

«Αἴσωπος 40 1 

᾿κάνϑιοι 3928 40 82 
μφιχτίογες 41 2 δ19 



ΙΝΌΘΕΧ ΡΥΤΗΙΟΌΞΒ 

᾿Απολλωνιᾶται 42 3 

ἴδρνη 111 
Βάττος 49 8 Ὁ 8 
Βρασίδας 39 28 

Τλαῦχος 121 ὃ 

Τνησίοχος 84 29 

“Ιεινομένης 44 28 

᾿Επιμενίδης ὃ9 δ 
᾿Ερετριεῖς 42 4 

Θεσσαλοί 411 1119 
“έρων (ϑυγγδουβαημ8) 93 6,9 
“έρων (ϑραγίδηυ5) 39 13 
χαϑηγεμών τῆς πολιτείας (οχοϊάϊι 

ΠΟΙΘΠ 6]05) 81 

Καλλίστρατος ὃ χκάϑ᾽ ἡμᾶς ὅ9 1) 

Κλεότιμος (Ερ᾿ἀδαΓ 5) 4 11 
Κνίδιοι 88 τι 602 

Κορίγνϑιοι 51 25 39 12 40 82 
Ἀρητῖνος ὅ4 29 

Κροῖσος 41 12 
Κύψελος 389 12 
«Τακεδαιμόνιοι 44 21 Ὁ2 18 
«{Ζιβία 4 κ2 

«Διβύα δῦ 3 

«Τυχοῦργος 40 34 

«Τὐσανδρος 338 10 ὅδ 8 

129 

᾿ Μάγνητες 42 5 
Μεγαρεῖς 421 

ηνησαρέτη νἱὰς Φρύνη 

Πυριναῖοι 42 

Νέρων 2 18 

᾿ Νίχανδρος (ὃ προφήτης) 120 1: 
(ν146 17 18) 

Ὀπούντιοι 41 28 

Ὀρνεᾶται 411 

Παυσανίας 44 24 

Πετραῖος ὅὃ81 

Πολύγνωτος 121 8 
Πολυχράτης ὅδ 

Πραξιτέλης 41 93 

Προχλῆς (ΕρΙ[άδυΓ[ 5) 4 4 

Ροδῶπις 39 80 

Ρωμαῖοι 83.393. 
Σελινούντιοι 81 29 

Σικυώνιος 41 2 

σοφοί (οἱ ἑπτὰ) 4 τό ὅθ 18 
Τενέδιοι 31 30 

Φάλανθος ὅ4 29 
«Ῥιλόμηλος 38 22 

φρύνη (νεὶ] Τηνησαρέτη) 40 δ 

«Ῥωχεῖς 41 2, 24 

Χῖος 84 29 

1Π. γαγία δὰ συ ρίοπθηη ἰοοὶ βρθοίδηϊδ. 

αἴξ 125 28 

«Αἱόλα (51.) 19 2 
ἀλεχτρυών 388 28 

᾿ς ἀμφιϑαλὴς χόρος [9 2 
᾿Δπόλλων 1 18 4 26 11 6 18 14 

18 12 544. 80 14: ποη δϑβῖ 80] 

894 0718 1154 118 τὸ 127 

δὰ ἤη. 

Τὴ 4228 481) 114 128 4 

γυναικὶ μηδεμιᾷ εἶναι πρὸς τὸ 
χρηστήριον προσελϑεῖν 8 τὸ 

δάφνη ἐπιϑυμιᾶται 8.8 81 22 

διϑυραμβιχκὰ μέλη 121,19 
“ΠΙόνυσος 11 1,22 12 20 80 11 

ΡΙαίατ οὶ Ῥυιμῖοὶ ἀἰδ]ορῚ ἐτθβ. 

ἑβδομὰς τοῦ .4π. 18 1δ 
ἔριφοι 119 4 
Ἥλιος 022 128 6: νἱάε ᾿“πόλλων 
ἐλάτη 8 9 
Ἡρακλῆς 126 91. 
Θέμις 80 18 

ϑεμιστεύειν 1195 1241 
ϑεοπρόποι 120 2, 14 
ἱέραξ ὃ8 4 

ἱερεῖον 119 ὅ,14 129 13, 6 120 4 
ἱερεὺς, -ρεῖς ὃ 5 128 τὸ 120 δ 
ἱεροέί 18 5 

ἱερώμεγοι (3) τῷ ϑεῷ 124 1ι 
᾿Ιλαῖος μήν 11 30 

9 
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χαϑαρεύει ἡ Πυϑία 119 τὸ 120 17 

χαϑίεται ἡ Πυϑία 69 15 (οἴ, δθ δ 

ὀφιοβόροι 52 13 
παιών 132 Ἴ, 18 

126 7) 
χαλεάς 18 925 

χάπρος 1238 22 

χόραξ 88 4 

χατάσπεισις 1195 128 ὸ,25 120 

κλῆροι 17 81 

Κορήτας 114 “1 119 19 

περιηγηταί 271υι. 3010 3353 391 

προϑύεσϑαι 123 13 
προφήτης 128 14 
προφῆτις, -ἡτιδὲς 32. 15,.1 69 14,16 
πτέρινος νεώς νῖᾶς 48 15 
Πυϑία 11 2 31 14, 19 42 19 

49 13 544. ὅθ 4,28 5912 1191] 

Τέμπη 834 191 868 16 
χέρνιβες 48 1,3 

ὀρέμποται 52 4 
ὅσιον 123 156 126 1ὅ 

χρίϑινον ἄλευρον ἐπιϑυμιᾶται . 124 1Ἱ 126 

81 28 “ Πύϑιος ᾿Ἵπ. 2.28 Ἴ 22 
χύχνοι 38 4 Πύϑων 86 14 (εἴ. 69 9. 18 16) 
λοιβαί 481 πυρίχαον 82 12 

λύχοι 88 4 Σίβυλλα 84 Χυ1 51 5 
Μοῖραι 8 9 πῦρ ἀϑάνατον 8 5 
ὀρεᾶνες 52 13 ' ταῦροι 128 22 

ΑΠΘΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΆΙΘΕΝΘΒΑ. 

1. [π᾿ ποπιΐπῖθιβ ρορβοπᾶγαμῃ ἃθάθ ΝΙΚΑ͂ΝΔΩ͂ΡΟΣ ροβκὶ ΘΕΩΝ. 
. [η Αἄπ. δἀά. Ε (6516 Κοπῖο). ; 

24. Ῥγο ἐπὶ 1666 ἐπεὶ. 

Ρ. 4, 2. ἄρα: δὴ εἰ. ϑεμνναΓίΖ. 

Ρο, ἢ; οὕτως) [περιυβριζομένης] ἀχηκουΐᾳ ππεος 
4. φῶς ποπ ἀεθαϊ πιυΐᾶΓα. 

: 0. ἡγούμενον 50" ΊΡαπάμσπι. 
Ρ, 9, 4. [Ια Αἀη. ροβὶ Ν! δάάβ (8 ἀἀ: 3). ; 

9 
2 

Ὁ Ὁ ΤΥ ἡ παὶ 

. δὲ βογιθθπάππι. 
«1 Αἀπ. Ργὸ Ρ οἵ. Ιερὲ Ῥεῖ. {(ν1ἀ6 ἱπάϊσεοπι δα. Εγαποοῖ.: 

μἷ8}1} ποῖϊδί αΓᾶρδνυ 6πη). 

10. χαὶ ἀεϊογὶ θεῖ ϑομν αγίζ. 

10. ἴῃ Ἰδοῦπὰ διὰ παντὸς ἑαυτὴν. 5000]. ἰάδπι. 
18. Ιμερὲ ἀνταμοιβητὰ. 

Ρ, 11, 2. Ῥοβὲ χρυσὸς νἱγρα]α ἀϊϑεϊπρασπάσμπι (ϑομν.). 

11. εἰμαομένης {λεγομένης γν. ϑομνναγίζ. 
Ρ, 12, 1. τινὰ δχρεὶ]επάσμπι. ἢ 



᾿ς ἴεν Νις-} 

. 67,15. παῦε Ξογθοπάσπι (ϑοιν.). 
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14,21. [πα Αἀπ. ργὸ γ8]]. [666 Δ'3 εὖ Γ61]. 
. 1, 2. ὁ. δὲ οὰαπὶ Β 8 βογιθοπάσμπι (ϑομνν.). 

8. μῆχος δὲ ἀπλατὲς, ὃ γραμμὴ καλεῖται, κατα δυάδα ἐστίν 
οἱ. δομνναγίζ. 

9. [πὰ Αἀη. δὰ χαὶ ἐπέφ. ργο ΕἼ Ἰθρ6 Εἰ. 
10. τούτοις 5ογὶθοπάσμι (ϑομν.). 
12. ἴῃ Αἀη. ροβὺ Ὑ᾽ δάάο (ἃ 4. 3). 

. 10,15. ἴᾳα Αἀπ. 1656 ἐφ᾽ ἣν. 

. 17,12. Ειποπάανιῖ Βογπαγάδκὶ5 (8. μνν.). 
. 18,11. [666 ταῦτα. 

1ὅ---10. Βοπᾶ βαπΐῖ 4086 ργἁδροπΐ Β ΡᾺ]. ν5 (ϑοιν.). 
.19, 8. “χαῖρε δὴ Ἰοσοπάμιῃ; π1}}} δπΐπη να]οπΐ ο, ἀ, ἢ, ς Εασ υ11᾽" 

ΟΝ ΓΖ. 

12. “χαὶ εἰς ταὐτὸ οαπὰ Βυποθὶο βογ θοπάαμι "ἡ ϑοῖν. 

. 21, 1. ἀγένητον 5εγἰθουάσπι (50 μνν.). 
δ. ἐφ᾽ οὗ δὴ οἷ. δεῖν. 

11. οὐδὲ τοιοῦτόν ἔστιν οὐδὲν οἱ. ϑοῖν. 

. 22, 1. αὐτὸ 5Ξογὶθοπάσπι (ϑομν.). 
προσειπεῖν οἱ. 1άθι. 

. 28, 2. ἅτε {δὴν πὰπο βογίθθγα πιὰ }1π|.΄ 
12. Υίγρυϊα ροβὲ μεταβολὰς ροποπάδ 68ῖ, ροϑῖ πῦρ ἀεϊοπάα. 

. 24,28. χήδεα ἰθΓΪ οπηπ65. 

. 29,17. 1,666 πυχνότητος. 
80, 19. Ργὸ χαὶ --- καὶ δογίθογθ υθεῖ ϑεμναγίζ χῶν --- χἂν. 

.40, 8. ερεὲ ισογύνου. 
20. “ἐστι ορἔϊπιο᾽" ϑομν. 

. 49, 22. Τμορὲ ἐρῳδιοῖς. 

. 80,14. [πὰ Αἀπ. ἰυΐεν αἰζήοις οἴ μελιγάρυας ἀϊδίϊπραα. 
24. ἢ χαλῶν ϑοβμναγίζ. 

. 51,11. δοχέμιον αὐτοῦ ἰάθῃι. 

. 52, 18. διδασκαλείων ἰάδμι. 

, 81, 22. οὐδὲ ἰἸάδπι. 
28. πίϑοι τε ἰάδι. 

.ὅ9, 2. [βορ6 Πρῖσκχε. 

.01, 9. ἴα Αἀπ. ργὸ 566. πι. ἰ6δ6 'ῃ. ροϑίθγιου. 

12. Τὰ Αἀη. πίε Αἰμὰν. ἴπ56Γ6 ΥὙ3, 

.62, 2. Ιορ6 Ἡλίῳ. 

.68,11. [πὰ Αάη. ργοὸ 1 Ἰορο Υϑ. 
18. ““πεττόμενον 5ου1θοπά απ" ὅοινν. 

.θ4, 8. 15 Αάη. Ιοερεὲ ἐπέσχε. 
8. ἴῃ Αἀπ. δά ἢ τὸ τοῦ ρΡγοὸ Υ1 1666 Υ. 

18. ἴμε66 μεταδίέδους. 
11. Τιορα “«“τυδὸς. 

ς΄ 

19. ὑλίου ποπ ἀδθαϊ πιαΐϊᾶγα. Εἴ, Ρ. 115,1. 
98 
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ϑι 

ἡ βόα, ἥν όο ης δος Ἀγ: ἧς. 

Ν ϑν 

ΑΘΌΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΈΝΘΡΑ. 

. τἀχριβὲς ϑομννανῖ. 

. διαφϑείέρει εἰ. δον γί. 
. ἑτέρας 5οτἰθεπάσππι 6556 σϑηβοῖ ἰάδι. 
. πρόσωπα πολλὰ εἰ. ϑεομννανῖζ. 

[6656 εἶτα. 
ἴη. Αἀη. Ἰερ Αὐϑοῃὶ 8. 

περιεσχηχὼς οἱ. δϑομνανίζ. 
χἂν ργὸ ἄν βογθοπάσπι οὑπὶ Ευ5θθὶο (5 6Βνν.). 
ἅς ροβὲ μεταβολὰς ἰπβογὶς ϑεμνναγίζ. 
ἐνίων δὲ ἐν τοῖσδε εἷ. ϑ.ἢ νᾶγίζ. 

εὑρέϑη ἰάρτι. 
ἡμῖν βου βοπάυπι (86 ἢ ν.). 
τὸν πύϑωγα εἷ. ϑομτυναγίζ. 
ἐσχιοοὺς 5εγῖθε᾽ (ὅ6μνν.). 

. ἵλεω χαὶ ἰγαηβροπὶϊ δεῖν. 
. “δὲ ἀλλήλων 53ογΙθοπ άπ (5 μνν.). 
. αὐτὸς ἤδη φησι δοχεῖν εἱ. ϑέμιναγῖζ. " 
. [ερ6 ἔστιν. 

20. σπέρματα εἰ. δεμναγῖζ. 
. ἴεξεὲ προσπῖπτον. 
. ἐπ᾿ αὐτὴ εἰ. ϑεμνυναγίς. 
. ἔστι {ζχατὰΣ τῶν ἰάδπι. 
. τὸ μέσον ρτο τὸν ἰάδπι. 

. [α Αἄη. ροβξῖ δυσὲν ἰπϑοῦα ῥγὸ δυσὶ. ᾿ 

. Ροβῖ μαγνϑάγειν ἴοτι. παρέσμεν ἰπϑεΓεπάθμῃ. 

. [Ι͂ὰ Αἀη. Ἰερὲ τὸ σώζειν Βεγπαγάαδκῖβ: 

. χαὶ ἐποχὰς δοΒ]ΘοΟΡΊμη. 

Βοσο]ϊηΐ, Τυρὶβ ΥΥ. Ῥοτσαδίξοτυ, 

τᾷ σ. Ἰιῦτι. 
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ΝΜοτσδ.118 

Ργύηλοὶ ἀἱδ]ορὶ ὑγ88, στϑοθηβϑαλὲ, 

Ἷ.. Ραύοῃ- ΡΙυαΥοἢ.- 

Ρ,ΘΎΡ Ιατ 

θηϊνογο ἷν οἱ ΤΟΙΟΠΙΟ 

Εἰ γΔΓγ 

ΡΟΟΚΕΤ 

] 

Ἄσμα Εἰ Ὀτγαγν (ατγὰ Ροςκεξ 
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